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Storten på en god hobby storter
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Permox 480 7,2 V
SUPER TILBUD

- kr.348,-

PTCO-CUB

kr. 58,- stk.

- kr.

529,-

MULTTPLEX

MULTTPLEX COCKPTT sæt med 3 servoer, okkuer

&

loder

kr.2992,-

:å;fåå$it

*

rw
.C

set

med 3 servoer, okkuer &

kr.1798,-

- kr. 629,-

CARøO

- kr. t248,-

MICRO IPD ODTAOER kr. 698,S-Xz Servo kr. 225,- I ICRO IPD ^DS ,I ODTAGER kr. 825,,t S-X3 Servo kr. 199,S-X4 Servo kr. 193, Begge modtoger leveres uden krystol
I^ULTIPLEX Sarvoer

l

^
,,l..t11,1:i

{*å)

lader

måde at

Multi

PICO JET Combot

MULTIPLEX PICOLINE

For folk dcr ikke lever i stenalderen

muuneLEX's nye bilradio
PROFI CAR 4O3 Vorio
PROPI CAP.7O7 Vorio

- er på taser.

kr. ?O98,kr. 2998,-

Søgode 26 - 41OO Ringsted TLF. 57 67 30 9?
Åbningstider mondog - onsdog 11.00 - 173A torsdog

Ir:;"Tf ,il;""

udvole

of

Futaba

f.eks. Futabo FC 18 med 1 servo

kr. 4495,Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
11.0O -18.00 lørdag IO.OO - 14.00

- fredog

I/VIONICI

GODT NYT FRA
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BEGYNDERTILBUD

Great Planes har gjort det igen og lik ved

dette års Nurenberg Messe karet ikke
mindre end både årets bedste motormodel - Slow Poke 40 - samt årets bedste
svævemodel - Spirit Elite.
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PIPER CUB J-3, 1555

mm

.

PIPERCUBJ-3, 1945mm

...........

mm

..........

PIPER CUB J-3. 2286

ELECTRI CUB 1500 mm .

... .

.

.
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Dsse nye modeller fn TopmodetCZ kan fås ito udgaver, ABC som er færdige ill behlædning eller ARF som et færdigbeklædt med ORACOVER

DEN RIGTIGE START
- iår den som med stor interesse og omhyggelighed selv bygger stn model. så han kender hver en pind i modellen. Det er vigtigt at
man vælger et byggesæt af høj kvalitet og
med en ordentlig velledning til, for at opnå et
godt resultat - at spare maske 200,- kr på et
byggesæt al en darlig kvalltet. kan resultere i
rnange ærgelser og i at man kommer skævt
ind pa hobbyen. Von bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes. der flere gange er kåret med
arets bedste byggesæt.

KULBUTIN, Revolulionerende 3D Svæver med spe.
clel pendel haleplan der kan dreie næsten 180", hvil
ket gør den i stand tii al udføre helt ekstreme ma-

D|ABoL|C. Næste generalion 3D model. Dlabolic er
udstyrel med speciel pendel haleplan, der kan dreje
næsten 180', hvilket gør den i stand til at udføre helt
ekslreme manøvrer Krop og vinger er balsa og

nøvrer. lvlodellen er med rndfarvet glasfiberkrop samt
balsa/skum vinger. Spv 1820 mm.

1.040,.
1.295,1.990,.

krydsfiner, cowl og hjulkåber GFK. Spv. 1560 mm.
mot. 7,5-10 ccm

ARC

1.575,-.

AHF 1.875,.

4RC2.095,-. ARF2.695,-

729,-

G
Prrs med Oracover beklædningslolie,

tilbehøroglim .....
EXTRA3005,

1470mm

.......,.....
..

>-

EXTRA 3003, 1680 mm

1.295,.
1.740,-

E

,n*I*t,,r-,=F

kr.1.098,-

Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:

OS 40la motor, SANWA VG600 RC-anlæg,

CAP 232 30. Spv.2070 mm, mot.35-40 ccm
ARC 4.195,- ARF 4.995,-

opladelige accuer,
lader samt glowdriver . . . . . . . . kr. 3.695,Alternativ med Multiplex Pico Line

.

Ro-anlæg

........

NIKE. Spv. 1770 mm
ARC

1.195,-

ARF 1.575,.

kr.3.795,-

.r-s-

Adriana S;;

::i: -A8C

1265.-

Månla (svæver version). Spv. 2560 mm
AFC 1,285,. AFF 1.795,-

ARF 1.845.-

4

Kåret som bedste molor model ved årets
Niirenberg Messe
SLOW POKE 1,5-4,0 ccm spv. 1270 mm
Sjov
755,SLOWPOKE SP0RT40, 1560 mm 1095,-

hyggeflyverl

. kr.
.

ARI 1520 mm . . . .
995,.
Leveres med 0S46la motortil . ..
kr.1.795,Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:

AVISTAR 40

Mini Dixi.

OS 46la motor, SANWA VG600 RC.anlæg,
opladelige accuer,

ladersamtglowdriver

..........

kr.3.495,.

Parkflyver incl. motor m/gear og propel.
ARC 395,- ARF 545,-

Combat flyvende vinge m/motor og propel

kr.385,-

Alternativ med Multiplex Pico Line

RC-anlæg.

.....,..

FJERNSTYRINGS.

kr.3.595,-

ANUEG
- Spørg Avionic til råds, hvis du
tænker på nyt fjernstyrings-

Kåret som bedste svævemod€l pa årets
Niirenbero Messe

.

SPIRIT ELITE 2000 mri
SPIRIT 2000 mm
SPIRIT 2000 mm ARF færd

SPlBlT100,2520mm

g-sqj:

.........

.

798.598.1.395..

9{5.-

anlæ9.
Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi fører de kendte
mærker
FUTABA - MULTIPLEX GRAUPNER, HITEC og
SANWA

Dazzler 40
Spv, 1220 mm
Dazzler 40 AFF.....

s95,995,-

kr. 1.895,FCV 60-3P m. dæmper

kt.2.270,-

Kabriolin 3D.
lgen en ny 3D model, supedet beklædt med
ORACOVER og kvalitet i top. Spv 1400 mm for
el eller 6,5-8cc 2l /8,5-1 2 cc 4t kr. 1.995,-

iCV 90-SP m. dæmper
30V 12-q-SP m. dæmper

MODELLER
210,-

RCV motorer

Nyhed
P.47D THUNDEBBOLT

1:5spv 2160 mm for35-70cc
Vi lagerfører nu de kompakte

-takt motorer ha RCV

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN .StG . Chris
England . FLAIR .Airfty Modeile . Robar.t. Hobbico .
fgqs MFA
Midtwest . Hobbytrå . Greven .Jamara .Aeronaut . Carl Goldberg .
Great Planes'Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

I'|\VIONICI . Frichsvej2s . 9464 Gatren .

...

3.495,-

..

1.995,-

P.47D THUNDERBOLT
'1

:8 spv.

1

600 mm for 1 0.20

æ

.

Spv.2550 mm lor'17,5.35 ccm

4-5kanaler,6-8servoer..._......

3.995,-

AVIONIC har åbent hverdage fra kl. 10.00-18.00. Lørdag efter aftale. Du kan
se hele vores varesortiment på websiden og bestille direkte derfra, men du er
naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. telefon.

Tlf. 86 94 60

88

.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

w.hobby-world,dk
Færdige fly

Færdige fly

Færdige fly

Begynderpakker

Partenavia ræsien iærdigt skumfly

S:.'51.1

............,........kunkr.770.-

Flypakke med brændstofmotor. Påkken
indeholder alle dele du skal bruge til en
flyveklar model.

Zero jager, balsa med Oracover
Spv. 148 cm.. færdigmodel....kun kr. 1495.-

,

Cougar 3D, megel let, også t I el-motor
Spv. 130 cm, færdigmodel.......kun kr. 1231.-

X=

fl':iit:1;i:'::

Model: Arising Star beklædt færdlgmodel
og alt tilbehør (spv. 157 cm)

$:zz':'"'
_

a

Motor: SC40 6.5 cc nred kuglelejer.
Standard dæmper, brændstofslange,
gløderør og propeller.

*

,',_

Radioanlæg:6 kånal Sanwa (Japansk
kval ietsaf læg) med 4 rormaskiner,
gai:cr3:€ ge akkuoakker til både sender

aa -.aa'.aae'

2998,-

r.a

Extra 3005, balsa med Oracover
Spv. 149 cm., færdigmodel.....kun kr. 1150.-

G+t\

ladel

Sarlel D's r:e i.r

\_

Magnum 45, neget hurlig model
Spv. 88 cm.. iærdigmodel..........kun kr 963,-

sarl

Albatros, færdigmodel med motor
Spv.200

cm.,.

.kun kr. 995,-

Flysimulatorer

Fun Star 30, lille let model til 6,5 - 7,5 motor
Spu 131 cm, færdlgnodel.......kunkr. 1237,-

Flypakke med el'motor. Påkken indeholder
alle dele du skal bruge til en flyveklar model.

Edge 540. balsa med Oracover
Spv. 160 cm., færdiqmodel.....kun kr. 1630.-

Model: Pico-Cub, næsten færdigmodel og
alt t lbehør (spv. 116 cm)

Kabe

trl Fl,1S s

. ....

rLratcr

Motor: Permax 400 med propeller og
fartregulator der giver strøm til modlager og
rormaskrner.

kr. 250,-

Easy Fiy sinriaicr.. ....
........ Kr.522Aero Fly s E"rator Proq . 2 9 lcter Kan flyve

Suchoi SU 31, balsa med Oradover
Spv. '148 cm. færdlgmodel......kun kr. 1495,-

sarlrg

i'1150,-

Game Commander, som Aero FIy men med
senderpult..
kr. 1485,-

Samlet pris tun

Razle 3D Fun Fly til 6.5 -

10 cc motor
Spv. 155 cm. færdiqmodel.......kun kr 1450.-

Vi har mange nye indendørs fly på vej.

E&il@I
Beaver, med
GWS motorsæt

Xtreme Lite 3D, bygget megel let
Spu 145 cm, færdigmodel...... kun kr. 1560,-

å*

Radioanlægr Pico-Line 4 (6) anlæg nred 2
mikro rormaskiner, genoplådelige
akkupakker til sender samt lader.

cWS
Til
optrækkellgt

Zero. med
motorsæt.

Mustang, med GWS
motorsæt Tll optrækkeiigi underslel

l<r.

2795,-

Startudstyr

A i0, tit cWS
Ducted fan

understel

Se vores hjemmeside på internettet, nu med
3000 varenumrer og 2000 farvebilleder.

krn kr.330..

Bemærk: Ferielukket i uge 33 og 34
.

Spacewalker ll
Spv. 176 cm., færdigmooel.... K!n Kr. 1095.-

llobbg lllorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. og fax 75 72 22 95
e-mai I : hobbywo@post5.tele,d k
Åben: Mandag - fredag: kl. 10-13 +1$17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale,

.
..

kt.247,-

.
.

kr. 185.kr. 122.-

.
..

...

..

kr. 195,kr 250.-

...... kr.

Vi sender som postordre i hele

45,-

landet

sælger kataloger fra :
Graupner- Multiplex - Robbe - Simprop
Flair - Great Planes - Goldberg - Sig Jamara - Krick
Vi
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Kabriolin, ny 3D model spv. 140

cm

lntelli Control 54, 1-25 celler.

M:

flot finish. Lev. færdigbeklædt. Motor 7 ccn".

'
+::å

!'"2.+__
*'

2595,-

pitch)

650,-

SCHWEIZER 300 model af HORNET 1650.Heli + Gyro + 3 C1041(BB)

udg.

1-30celler,2udg.

lSL6-530d,6.0A,

servoer

CP upgrade til hornet(Collective

lSL6-330d 5.5A, 1-30 celler,2

L-:i.E

).,,,,,

HORNET rotor.49 cm mrGFK rotorbl. 1550,Heli + Gyro + 3 C1041(BB)

1.995.-

Meget gennemført konstruktion med virkei g

*i'i'"'

985,-

servoer

2695,-

Større helikoptere:
1875,1.350,- Logo 10 Easy rotord.105 cm. 10
2395,- Logol0rotord. 115cm. 10-14cel. 2595,-

c.

MEGAHARFAETENL|LLEl!!-q-q{-,8.r04,1.36celler,2udg.ltss,.ffi
Ny borsteros motor pa størrerse
rl,.:",- i,,i?rå31r1,i3|ål-t:.T[l åå.:ti,r,iu5j]5''
speed 400(Ø 28 x 37)med 3.17 mm aksel
I

G

I,4EGA børsteløse motorer. vægt

769

.

cm

The Artist. F3Ar3D. spv. 156
1 .995,Meget gennemlørt konstruktion med virkelig
llot finish. Lev. færdigbeklædt. Motor 7 ccm.

Jeti borstelose

,

I
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o t vtt t tvtåtY

molorer"PHASOR

g 725.- '"" 1
7.8c;::oi5.S:5 .-)5_ )e'.i S0.',. l'u).- i

PHASOR 15-3. T ce ie:6x5. i-u:1

Pir,ASOR15,l

ProJeti Sc,./. 82

c:

r-::i ::.

Mini-STAR JET sp,r. 85

GI
300

".'.'a..,4-e'..':0Å:n.3EC

...,--

Ccc<ctconoitei.ar.æo,soi.nblllede
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opTo

Jeti 'artregurator T0A m. BEC

OPTO

625.-

+

850.-

::: l:

*p

550..
950,.
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Dennemoåel giverheltnyemulighedel
Diabolic, ny 3D model med "all-moveino

Mesetse.::il'-l '
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350,-
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TWIN-JET Spv. 90 cm, (til 7-B celler)
795+ 2 stk. MS-X3 servoer
1.15C pgw

.,

-''af

Diablotin
(rcp og vinge

ar:e sl.. '-3 :-.
fornsicll c::'c-. T 8 c:iler.

\F-

B00AR

a

TWIN STAR
11

6 cm, (til 6-7

servoer

celler)

servoer

Cil

l','lega eller

-ryelq!ryeq{Al||

i:i.

af

975.-

700AR /

f.lc:or: sp. 480 m/gear.

ia:re.. -:.'e:es

385,-

:i:!i?llll1:lllu?:l:10:T'

:9:9

3]:il'il :::::;å,1?1,'#.?;""

3133,
1333;:

3850'

1;lf1ilffiJ,åTi,?i,ffJ:3

_,.4!r._og"all-movingtail'.Højderoreteraftageligi.

tri

J

Diablotin Tige: sc.,. 92

885.-

sp.400 m gear. (roD og,,',rge iformsiobt

cr

t

H"F t f'etztc itig Bt t yfmznL

malet

530.-

TWIN STAR Spv. 142 cm, (til 7 celler) 640,+ 2 stk. MS-X3
S95.-

365,-

SE FLERE INFORMATION PÅ WEBSIDEN

Alliance
Ar

+ 2 stk. MS-X3

Å

il8;

Alle mooeller lev. med GFK cowl, og færdig.
Egner sig også til elektro med 10-14 cel
beklædt (ARF) krop,ribbevinge, haleplan og
GFK krop og ribbevinge. hojde'srderor. siciefrnne. FG -versionen er med GFK-krop

er.

PICO JET COMBAT 400 Spv. 90 cm
+ 2 stk. MS-X3 servoer

ru.-

celter

r.;;;:.
PICO.JETCOMBAT TWIN.JET

l?3:

Super Diablotin Mini spv. 128cm extrem
1g1.' rne161 phasor 30 3 + 1 0
1850..
Diablotin l/ini spv. 128 cm til 6.5cmm 1795,DiablotinStd.scv. 155cm. l0cmm 1995,-

T:?llff 1,j,1'#lj1il;;#1,.#," iii{::,;li.-'"'$i1JJ,::l"i* 3l:iffi;'Jff:;;åx"iil,"'.?l,.T
,n, ?#i,i,?i,illii?9il!,,
i,':,,,:ff$";d#;g iH':,':fi$:i,;.l:::ffi?.nnn'o?
Extra 300 "3D Spv. 127 cm. Motor 4.7 ccr"n.

Pico-CUB Spv.

26g5,_

Å/a,

}::iiffi

:.,

e9-*il'iil;1ffiti'*'
5qrvus|zc,-

-'

indenror3Drrvvnins

Plco.cuB

1125..

1420.-

ffi,'&..

;e;,

lJfifn',Tl:ift;il1""'* ].Iri?* %fu- iililllill llålSill,BBiåil

Tornado ll Spv. 122 cm iil COl/BAT 425,.
Med 2 stk. Micro 250 BB l','lG servoer 870.Kan ogsa anvendes tir e ektro.

Hr.i G-

modtager

akku

..: . _.....,4 F
,
"ri
^ -[l
Eryqe1'4!!tf'".!
.e*'n ::i:r:iå33Jå?,,151,få?Jil.,"
ffi;;ffiil;nr.år"r,'""grår'
\-.r Vt'

ll

Tornado

nav.
servoer

Fas ilarverne.

3!3'

Pico anlæg med Pico 5 6
Ccckpit sender Tk med

vitorhandterogsåHackerogptrtt.nbos

Toro 300 Spv. 93 med speed 300
gear 5:1 + CAMSlim BxO +
Tilbud med 2 stk. C261

l-=r'l

Sr.i;^J IILEUU

1150,-

MC-i2ComputeranlægmedRZ00 iToE
1795,_

-

c*

}

Toro

Æ

6e5, -._.=.,,.,:: ..::;::
',
MEGA AC22l10/x, vægt 1009
OSS,- i ,,: ,.
: - . t.- a | ', *C_i, -'
Cockpit
I,llEGA AC22t20lx. vægt 1649
795,- "4
i,iå iZ r* sender med akku
MEGAAC22/30/x.Iæ912249 895
MELiAAUzz/3u/x.væ912249
r*,=
895,- iiÅ,o"^-",*-nræ^ma.ja7nn
t141944Q1111,væst76s

lFul)

895..

depron, Leveres næsten færdrg og er rnalet.
Diablo Tiger spv. 92 cm F3A version 925,-

-"L

;teS

€F

V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands Alle 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872
E-Mail: mail@elflight.dk

relefontid:

H:::3

1å 33:33:33

lnternetbestilling er åben døgnet rundt

Test af I)ilatus s. g_9
1,,

l

;,

Fra grim ælling til... s. 10-11

r

PC9

Pilatus

8-9

Troels Lrrnd har testet en senli-sk.rla-model ir.r Se'agull Modcl

.

Fra grim ælling til

...

10-11

Lars Kildholt fortællcr orn forvandlingen til ægte rapand!

Pilotmøde i Dragor s. 27

. Flashback

72-13

Lars Buch Jensen gir-er en introduktion til disse bygge-let-modeller 2:{

. Rafale

14-1,5

Fjercle og fbreløbigt sidste afsnit af Stig Andersens føljeton om hans vinterprojekt

r Giant

Scale air

Racing

16-18

Bjarne Sørensen tager os med. Nyd Chris Luvaras billeder

o Test af

simulator

19

Kenn Dyreborg har testet Gamebird R/C Pikrt med Easyfly trdlånt af Overflv

1

r

Bee

Gee

20-21

Bjarne Sørenscn og Lars Holte er ikkc helt enige om denne models kvaliteter

r

Rævejagt og ræv eka9er 22-23

Lars Pilegaard bidrager med en god historie og billeder fra Viborg

. Stormodeltræf iBrande

24-25

Lars Kildholt r.ar forbi med et kamera og det s;edr-anlige gode vejr/humøn

.

The Shuttleworth Collection 26

Jørgen Holsøc tirger os med til Old \{arclen i Englarrd

r Pilotmøde i Dragør

27

Hvad skal jeg sige? Nr,d bare de gocle billeder!

oJettræf i

Ahlhom i Tyskland 28-29

Siig Andersen tager os mcd til træf i Tyskland, hvor 1 00 piloter mødtes i juni
o
C,,:..',ir s.3()-31

Corsair

Por,rl

30-31

Møller har set nærmere på dettc ARTF- byggesæt

r Kabriolin
Flemming

S.

...

32-33

Nielscn skriver om sine erfaringer med denne model fra Topmodel

r Min model

34-35

Kenneth Petersen, John Villum Ilasrnusscn og Jerrs Munk fortæller om hr.er deres modeller

.

STORT og

småt

36-38

Et tip, en ny bog, en ny RC-redaktør, en hilsen tra USA,

o

Thnkeromklublivet

udstilling i Dortmund & Copenhagen Jet-træf

39

Andet afsnit af Sten Larsens tanker om livet i klubberne

. Produktinformation 40-41
Poul Møllcr tager os på rurrdtur blandi dct nyeste nye

Stormodeltræf i
s. 2l-25

S:,:::

o

Variopitch på Wakefield, hvorfor egentlig? 42-43
Spørger Jens B. Klistensen og tager os gennem de matematiske udrcgninger

.Unionsnyt

FritfJyurirrgsunionen'l,t
RC-Unionen og

referater

16-19

Invitationerogstær'nekalcnder
o

Adresser
Bladredaktionen

IIC-Unionen
:<:1 ai tiget it

L,:r. K:-.i:...: --

50-51

6

.16

FritflyYningsurrioncn -l-l

Liniestyringsunionen

51

*.'Pilt

Min tro følgesvend gennem 10 åt, en Acrowot fra Chris Foss, kom på aftægt lidt forhasiet under en flyveopvisning og sa skulle
jeg til at se mig om efter en r'ærdig afloser.
Krar.et til det nv t'lr'\'at at alle -\cro\\'rrt'cns
radios[.ringskomponter skulle kunne genbruges undtagen modtageren, som tar arsagen Acro-n'otens endelige.

Altså en model som kan t11n'es med en O.S.
FS.52 Surpass firtakter, have slyrhg på 4
kanaler. Være lawinget, have en spændevidde på omkring 150 cm og veje maksimalt 3 kg.
Der findes en del fly på marked som kan
opfy'de disse krav. I en reklame her i bladet,
så jeg en Pilatus PC-9 til 1150 kr. - vel at
mærke næsten færdigbygget (AKIF). Det
med det næsten færdigbyggede (ARIF- Al-

most Ready to Fly) skal jeg lige give en
kommentar til sidst i artiklen.
Modellen blev indkøbt og kassen åbnet
med den kendte blanding af nysgerrighed
og spænding ..........du milde, hvor var

ml. og passer fint ind i tankrummet. Dog synes jeg at den lille str-rmp silikoneslange der
er inde i tanken er stir'. Dcn tillader nemlig
ik-kc kl'.inllen .ir krrmmc lelt r.eil tii L.'.rr.t-1c'n

;i i.::icr,.i :.'..:.'.:;-:. =:.I:.::.r :'.c.i aF.
-o,er

"llEl

- det er IKKE en Tucano."

En Semi-skala

model fra Seagull Model.

ikke ud at fl1.r,e. Canop)' oB en malet pilot er
tbrud monteret. Den veriikale oghorisontale stabilizer er beklædt og skal skubbes ind
i ntrqle slidser og limes med epoxy. Det pas.=-r i'lol pS seh- overgclngene ved stafferin-

sL ite : r-1 L,n :resei r.ere rl clsil.c'l
siange. Tanken holde' pa plads af c'n
dn'el som er fæstet i et hul i brandskottet.
Sen'oeme monteres let i servobreettet, der
er limet i fra fabrikken. Der er lagt op til ai
servoemes forbindelse til rorene skal ske

{€I1 pras=". t'r.'deligt.

ved hjælp af fyrretræstænger med 1,5 mm

detalje.

Det

npe

En

jer at tage en

kig

ai få modeller til at se godt

ud!
Både højde-

og

til

side-ror er monteret og

tilmed stiftet som en ekstra sikkerhed. Fin

ting som nager mig er, at der står "Made in Vietnam" på kassen.

Der er il<ke noget galt med Vietnam, slet ikl<e, men der kan l<un

stændig hyre

Hvor er det dejligt ikke

at skulle side og staffere rnodellen. Det ple-

tvivlsomt ligge en an-

den/de personer som har måtte have siddet og bygget denne model.

ldet en salgspris pa kun I I 50,- kr. vel ikke giver meget overskud efter at producent,

transport og forhandler har taget hver deres del af kagen.
ikl<e er børn som

Jeg kan bare habe pa

at €iet

harsiddet med cyanoflasl<en i hånden dognet rundt!

den model flot bygget.
Kroppen

:

Kroppen er færdigbygget og beklædt.
Set forfra, så er der monteret et udmærket
aluminiummotorfundament af den type,
hvor man spænder to bjælker ned over motorens monteringsflige og ikke anvender
motorens bolthuller. Tankrummet er IKKE
lakeret, så der er et "MUST".
Tanken der medfølger er på omkring 300
8

pianowire i endeme. Det er i og for sig også
OK, men pianowireme er fæstet ved, at en
plastikr.uffe er skubbet ind over hvor stang
og wirer samles. Ved at give muffen en hæfteklamme, mener fabrikken åbenbart at det
er tilstrækkelig. DET ER DET IKKE. Det er
ikke stabilt og muffen bør trækkes til side
og fzldes op med epoxy. SÅ sidder den godt
fast - glem hæfteklammer, den slags skal

Vinger:
Vingeme er ogsa flot bvgget. De ligger fint
beskyttede i kasserr og der er ingen skønhedsfejl af se.

Krængrorene er af den type, der starter
helt irde i'ed kroppen og går helt ud til vin-

getippen. Alleryderst er der heldigvis en
runding af tippen så rorene ikke får så mange knubs under transport og evt. uheldige

vejrmøllelandinger. Vingehalvdelene skal
limes sammen med epoxy og ovenpå samlingen limer man så en lille ramme til krængerorservoen.

Der følger en masse link og skruer med i
byggesættet. Linkene er af nylon-typen
som bare skal presses sanunen og det har
jeg ikke tiltro til. Jeg skiftede alle link ud
med kuglelink. De har ud over en hojere
sikkerhed også den egenskab at der i meget
lang tid, ikke skal tænkes på om de er slidte, for de holder meget længe på en fash-in-

con'let ikke ligger ind o\/er næsen, men kun
lige går op til. Sa er der stadig 3 mm. afstand
mellem con'l og spinderens bagende. Det er
OK, det ses ikke i luftery trøster jeg mig selv
med.
Flyvning:

Efter at alt radiogrej var installeret og rorudslag stillet ind tog jeg nu turen til Flywestation Værløse.

Ude på modelflyveklubben "Den

gemodel.
Understel

løstes ved at lime et par små krydsfindrklodser ind på brandskottet, således at

:

Understellet er en lille historie for sig seh'.

Alle mine modeller siden 1986 har enten
haft halehjul eller er blevet bvgget om til
"halesløber" inden for kort tid. Gmnden er
at der er mange problemer med næsehjul,
særligt når de skal r'ære stvrbare. Men OK,
jeg vil nu give det et forsøg, tænkte jeg og
fulgte byggevejledningen.
Da jeg nåede til hovedhjulene, hvis ben
skal skmes op i vingen, blev jeg lidt usikker
på om det her nu kulne holde i længden.
Benene er af -l mrn. pianon'ire og det er
ganske stabilt, men det er underlaget hvor
de skal montere-< i ikke. Da

tl..scn

io

e::ær-

dig beklæctt er der me{t: r ,'ir--re-ii: :: -r.':.staterer om vingerLi siTll..i-rir er =:ær.< n"--\ i
at optage de kærier cier LrFsiir under siari.

landing og taxi. \led en kæmpe halogenlampe tbrsogte jeg at gennemlvse r-ingen
for at se og der var nogen ekstra forstærkninger inde i vingen. Min lidt simple model-røntgenundersøgelse gav følgende
diagnose : Struktura Minimalis - og kan
medføre: Stnrktura Fatalis.
Spøg til side, denvinge var jeg ikke særlig
interesseret i at beglmde skære op. Der er
noget omvendt ved at åbne en ny vinge for

at forstærke den. Så losningen måtte komme "udefra". Jeg endte op mecl at lodde et
beslag fast midt pa understelbenet og fra
det beslag føre en ståln'irer lrem til vingens
forkant. Sebilledet. Denne losning er måske
ikke den smukkeste, men den tager det
voldsomme vred i benet sa det ikke brækker vingen op, ved en hård landine.
Næseunderstellet er ganske overraskende ukritisk og fungere hnt.
:

I byggevejledningen er der anr-ist hvordan
en totakter i 40- størrelsen monteres. Da
min motor er en .52 firtakter med karburatoren bag om cylinderery krær'er den lidt
mere plads under cowlet. Det medfolgencle
glasfibercowl er ret flot. Der er sågar indstøbt turbine udstødninger som den rigtige
models PT-6 motor har det.
Men når alt kommer til alt, så er con'let for
kort til at nå ud over en lang firtakter, det

Krængerorsservoen

bivirkning var at understellet ikke fedre
særlig meget. Det giver en lidt hoppende
kørsel, men det er stabilt.
Motoren fintrimmet og tanken fyldt, så
nu var det tid til at flyve. Fuld gas og modellen strøg hen over græsset. Med vilje lod
jeg den få meget fart på inden denblev trukket op. Det er desr'ærre tit at jeg ser folk
trække modeller i luften for tidligt, med fatale iolger.
Der =kullc- n.esien insen trimning til, og
:u: c': .l':>.'.U: ::St--':: \I.i:t\\\uI:kuti i en
FS-il S--:=:=.- \ i.-c.'-.c:- '. .:.1 ps:i i',in l.l
iS, D: gi'er::.u.:i:,e.i ior ar Lrar-le op i en
vinliel pa knapi {i grader. Fint ror en semiscahmodel.
Mange folk har r-ed første blik sagt, "Det
er da en flot Tucano". ÆV !
Jeg mener ikke man kan samrnenligne Pilafus med en Tucano, på andre punkter en
formen af dens canopy .
Pilatus PC-9 flyver virkelig godt og den har
slet ikke de ubehagelige tipstallegenskaber
som den omtalte Tucano kan have.
Det er helt ukritisk at gennemføre rul, loop, stall og spin. Hastigheds området spænder over et passende stort område også ned
mod langsomme landinger. Så de efterfølgende aftener med absolut vindstille var en
fryd at teste landinger i.
Min anbefaling af denne model går på 2
punkter: Den flyver rigtig godt og så er den
billig at anskaffe sig. Men det trækker jo heller ikke ned , at modellen er flot formgivet.
Konklusion

Motor og cowl

Røde

Barons" flotte bane, lavede jeg taxi-test af
understellet for at se om min forstærkning
virkede efter hensigten. Det gjorde det
næsten. For det er stærkt nok, men en lille

:

At købe en ARTF model er

så absolut ikke
uden arbejde. Der går flere timer med bygningen end man lige umiddelbart tror. Jeg
kan ikke lade være med at sige, at de stumper der medfølger skal vurderes meget
nøje. Det er netop på det punk! der er nogle penge for producenteme at spare - og de
gor det!

Troels Lund

L

-1

ndcr.rel=for.terkningen

\Iokrrinstallationen

Laeg mærke.

til kn dsfinerklodscrne til cowlet

Raptor 60 der er den Grimme ælling,.
at den til højre er en Raptor 60 V2
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#a:

rRap- $ f"uQ ZOOf . Det var lige inden de= mode.
dilef..r"h posifi?-pkommentarer blev afle:t af de-

menmedThunderTi
tor 60, var

blev
p.åtotyp*q rri"t fre; ofte med Mr.Taya i
skyhøje. På.Nettåt og

i diverse blade

Uaggn;aen. På et billede var endvidere
Curtis YongHood

q"d,

a-lt

sammen

noget

Morine-

ciderede rdegative rapporter på Netbt.
dellen blev-sablet n"i - ogtå mere end
meligt var. Men sådan er det jo ofte med

gativ omtale. Pludselig antager kritikken

Tu-

men kan Være
ubehageligt under autorotation, da en.stor
del af energien går tabt for at trække heie_
transmissionen rundt.
:::
Tandhiul i halegearkassen var rnarginåle
i styrke. Tandhjulene vat låvet af rød sprøitestøbt plast og kurure godtåolde tll flyv
ning - ogsa turd 3D, men havde *"! hSF

.

nogle dimensioner som er helt hen i vejret.
verden Folkge]lersimpelthenhinandenop. snitbetg@setme{halebladeneiforbirr&L
fo^ååiig". i vejret. Ace Hobby i USA (som er distributør aJ '*lffåg.rtå*taiitm - tå.ru.S.{.stl 3. Lt

der indi-kerede at nqiet stort var på vei.

sindvis af Rqptor 30 bqgere var

ut='uk*"
orr",
^"dhl
Skulle det\irkelig'væe sandt åt man for
forholdsviåiibgåenge kunne få en 60'er
som havdefule sarune dyder som RapiOt
30? Mr. Thy4udtalte: "This is ftebesgåeli-

Thunder Tiger)- var relativt hurtigt

ude

C;dbiå:,sa*-iklrg, ordentl$ fast.
-I

med nogle rettelsesblade til instruktioneme ,' . k"""l.-bu";gqg$+d..,Ineget

for.nogle af problememe med

De-t .,

til sideme. Ik- .-!

modellen

kenogetproblem iforbindelse med fredetig

man-

flyvrdng, - men ved hård 3D virkede cano-

skjrldtes faktisk forkert samling - eller

copterdesign\ have made ever" -rog{a gelfuld insfruktion, om man vil. Relativt" pyetstrrrfors#af vibrafioner.
i-frt"'ttiiiligt kom der også erstatningsstumper i ! *&!&en sad fo. fasf'Resultatet var skum i
manden itåu * nuU uerfaren -ud
".t
række snedige konstruktioner på samvit- nytdesign-nogetsomblevdeltgratisuQ3 tankOn*.&Tvpåenvelafbalanceretmo{el
, -tlg1let til hovedrotorakslerr i centralsfyktigheden, må man konEtatere at forventrin- i hvert fald i USA.

",.

-

ket va.r ofte skævt boret (i i'arierende grad).
Rg*ilftåiet var, at hvis man havde'fået sin
oP!
:'I
. -.,rhelikopter til at spore i hover,--så gjorde deh
i
kontrolsy'-:
.
.''Aji,r,ii
iiiR-hrnktionen
ærtijnå
kom
i
forretnin$efne
De første byggesæt
rfuefne
forkert.
Hvis
detikkevedandrepitch-nivequer.Resuftah
nemt
vendes
stemet
kårnne
2000ogdeblevreiUSAligeomkringlul
geme nok ikke kunne skrups meget højere

vet af hyldeme. De første rapporter der
kom på nettet om modellens bygning og
flyvning var overvejende ptrsitive, men på
en eller anden måde havde man nok forventet at reaktioneme ville blive mere
riske end tilfældet

var.

eufo-

Problemerne.var.som føIåer:.-.. ;

'-

j

|

manikkevarheltopmærksomvilleresulta- Underligelar-frekverrtEvibrationer.
Der skslh gå et ålle åt - fra Raptor 60
tet blive et knækket link. De fleste knække- .'
de under bygning, men-der var også rap- kom, til Ruptor 6Q.V.2 bJev frigivet. I U-:A'.".
porter om at det først skete under flyvningl blev købere af verdi@,l tilbudt gratis opFriløbsleiet på hovedrotorakslen havde gradering. Det er tilslmeladende en service
det med at sætte sig efter få flywninger - Det Ace Hobby har. valgt at betale for, for mig

-

".

bekendt er der ingen

i Europa der har fået

Dette var en lille r.rpport om hr.ordan - blev
til en rigtig helikopte'r. Jeg vii undlade at
mr-rralisere og nojes med at konstatere at vi
ofte ser .rt helikopterdesigns først efter en
rrlrd.ir.rinq eller to bliver rigtig gode. Hvis
m..rn. som mi2; i dette tilfælde, vil være med
F.a rlei sidste nye, så må man også være indstillet pa, at der kan være ting som hen ad

noget forærende.

noget som ret beset var en prototype

Yersion 2 indeholder følgende forbedringer:

.

Nye arme til nik og rul

.

lrendes forkert
Nyt fabrikat friløbsleje og rrav af hærder

-

der ikke kan

stå1

o

Nyc tar-rdhjul til haletræk bade for.-:n oS

i

halegearkassen. Tandhjr-rlene

er

lejen må rettes.
Har du lyst til en Raptor 60 i dag - så er

nu

nylon
Eksha Canopl,support ior.rn

fraeset i

o
o
.

kvsten klar. Det er bare at gå i gang. Finder
du en brugt v 1, - så er der ingen grund til at
afsky den som pesten. For relativt små penge kan den opgraderes til V2 niveau - eller

Mindre tapper på side'n.-if Lrnken. Gl'c.r
løsere fastholdelse hvon'e.l vit'r.:iioner
ikke overføres til i.rnkei...
Nyt centralstvkke - mer-l iiqc hul

noget der er tæt på.

I

Hvad er den grimme ælling så blevet

til

Som altid er I velkomne til at kontakte
rnig hvis der er noget I vil have uddybet eller hvis I bare vil have en helikoptersnak i
al almindelighed. Jeg h;effes bedst på mail:

?

En ægtc raparr.cl i \r.r x::r tlerr hvad Raptor
30 er hltr ct :.i burrrrni ir)r:

o
.
.
o

iil folgc

holdsfortegnelsen'
Lars Kildholt

Den grimme

Flln'er godt !!l

\f oi..r:
Re:ol:n::..
\f odb:::

"Rapand" er et kerliet tilnarn rrm R:;:c:
30 har faet. 60'eren for:jener ,jen sarnne
an(d)erkendel-. Det gar Lrgsa garl.se goLli
med udbredel-n. Der er potenliaie til at
Raptor 60 blir-er til en ngtigl "tolkevogn".
Med en pris på omkring 5.500 hører modellen til blandt de billigste 60'er helikoptere
og den er bestemt ikke den ringeste!
Min egen version 1 er hen ad vejenblevet
opgraderet med de stumper jeg havde problemer med. Således sidder der i dag et nyt
cenEalstykke, og nye haletænder ligesom
jeg selv har lavet den forreste canopy-support. Mit friløbsleje satte sig også efter få,i
flyvninger, men efter råd fundet på tnternettet er lejet blevet smurt med Tri-Flow og
siden har det kcrt uden problemer (ca.100,

kan vendes forkert med brud

lars@kildholt.dk. Mit telefonnummer findes i kolofonen på samme side som ind-

Cod til sår'el t'esl'ncler som til hard 3D
flilning - den kan holde til mosten
1161s'11 trpgraderinger
FomuitigereservedelsPriser
L trolig nem sen'icering
Robust-selvom en 30'er stadig ikke slår
sig så hårdt

'

Nik arnren (den trekantede i forgrunden)

ælling (v. l)

ilT piniongea)
'
l.l Bit.:.rnt'
F:i::: lla ip rffi It\l)

tlE 9i S\-H
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sx-H "wc"

Zimmemann
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JR 8700

Sewoer Rul/Nik/Pitch

3r fR DS

S:nr o IJ{IORC

- 1 ..ile
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rAh til glrd

4 <ellcr Sanyo 2{00RC
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celle 2{00 RC til glod
5{0
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Gaseruo

Futaba 3001

3x JR DS 8401
JR NES 537

Rotorblade;
Halerotorblade

SAB 68 cm

SAB 68 cm

NHP 105 mnr

Stand;rrd

8411

Frilobslcjet i midten af dct sh)rc taidhjul er i Version
2 af et åndet fabrikat som ikke s;ettcr sig Bagest ses
de hr ide n1 ltrrt-gcrr der trrkker hrlen. Dc er af rrr.l
plast i Version 1. Tilsvarendc tandlrjul er skiftet i sel-

.

Rapanden (v.2)

os

vc halcgearkassen.

Hullct til hovcclrotorakslen i centr.rlstykket
var i version I oft(. boret skævt.

fl1'r'eture)
Seneste opgradering pa min helikopter

er

,

dog af en lidt anden karakter. jeg har sat
den nye OS91SX-H i modellen og samtidig
skiftet det forreste tandhiul sa qearingen nu
er 1:7,75istedet tbr den o:rgrnaie 1:9,3. DET
RYKKER... Ydelsen er fæntrmc.n.rl og sam-

tidig er støjen blevet reducc-ret markant.
Motoren snurrer nu r-ed ca. 1-1.t\\l o/min
mod ca. 16.500 o/min med O5oi. Det er bestemt noget der kan hores, og brummen lra
rotordiscen træder nu klart igennem, Dei
bedste er dog, at motoren med næsten 3 Hk
trækker helt vildt. Desværre har det o-qsa

været nødvendigt:at skifte tanken tii en
større for den nye'OS'a ved godt hvad tej
dråbeme skal. 50 ml i minuttet!
11

F! ash AG
lntroduktion til
Bygge-let-modeller 2 :4
Dette er den anden artikel omkring

F

lA svævemodeller

som ligger i området mellem de helt simple begyndermodeller
og de avancerede konkurrencemodeller.
Denne model er også næsten udelukkende lavet i naturmaterialer,

er ekstremt nem og billig at bygge og egner sig fortrinligt

til

indbygning af cirkelkrog og katapultstarter.

Faktisk er modellen så begyndervenlig at den
kan være den første

Denne model er rct usædvanlig, ide't dens

meget store kordc

og lilsvarendt'

lille

spændvidde iKle ligner noqet som Lrer'æger sig i luften ved lrittln'ningsktrnkurrencer for tiden. Ogsa tlere detaljer i konstruktionen er radikalt anderledes end stort
set alle andre fritflyvende modeller. Hvis
du hader webbings, r'il du blive glædeligt
overrasket - modellen klarer sig helt uden!

n.re'n

tbrst fbr rrrligt fik jee mod pa at bi'gge
-.\nr| hal rlt1t.':qet metl dennc
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med koncep tet, nled qrunLl f i ltr:trfic.n ber'.rret.

Andy er aktiv jazz-musiker, og har derior
valgt at have hurtigt byggede og stadig velflyvende modeller, hvilket giver ham mere

tid til det som er det vigtige i enhver sport:
Modellens baggrund:

Flashback er konstrueret af englænderen
Andrew Crisp tilbage i shrt halvfjerdseme,
omtrent på det tidspunkt jeg selv stiftede

bekendskab med fritflyvningens glæder.
Andy er en meget erfaren fritflyver, som ofte befinder sig på det engelske fritflyr.nings
landshold og på den øverste hah'del af resultattavlen i diverse Worldcup konkurrencer. Andy var også aktiv i 2001 og var
blandt andet til stede ved VM i USA. Andy
og hans konstruktioner skal derfor tages al-

vorligt, selv om man ved første blik på denne model hækker på smilebåndet.

Tiæning, træning og atter træning.
I Per Grunnets oprindelige introduktion
blev den beskrevet som meget hurtigt bygget, og dette er korrekt. Jeg havde en samlet
byggetid på kun 6 uger inklusive venteda-

af amerikaneren Harry Shoaf og efterfølserrcle vindturmeltestet. Vingeprofilet er

ilki

- hr ilke t i sie sch' er med lil at gir,e en
stir ere r ingc - trg der Lrenvttes mange lister
uden rvebl.ir.rgs. Igen err meget usædvanlig

detalje efter dagens standard. Det betyder
at det meste af montagearbejdet kan klares
på kun en aften hvis du har profileme færdige. Vingen har 3 fyrretræs- og 2 balsahovedlister - alle 3x3 mm. Fyrretræslisteme
lod jeg fortsætte hele vejen ud i tippen og
udvalgte omhyggeligt de letteste lister til
tipperne. Du kan evt. r'ælge 3x4 eller 4x4 lister i stedet for og udelukkende bruge balsa
i tipperne. Det vil nok give en mere korrekt

styrkefordeling og nogenlunde samme
vægt. Til vingesamlingen skal du bruge 1

Beskrivelse:

stk. 4 mm og 1 stk 3 mm pi;1161åd, ellers
bukker de når du lar.er kraftige katapult-

Modellen har en spændvidde på sølle 1,64
cm og et stort haleplan på hele 5,4Dm2. I
luften ligner den derfor bare en lavthængende A1'er som er blevet sluppet for tidligt. Vingen har stor korde og lille spændvidde sammen med et relativt tykt profil.

i

Dette giver fine muligheder for at få en stiv

og stærk vinge uden et festfyværkeri af

T2

lA model man bygger.

ge på materialer.

Modelflywenyt nr. 5 fra 1983, hvor den blev
introduceret af Per Grunnet sammen med
en svensk konstruktion, som der senere
kommer en artikel om. Modellens tilslmeladende gammeldags og aparte konslruktion
tiltrak min opmærksomhed da jeg så den,

Jeg stødte selv på tegningen af modellen

F

webbings, barduner eller kulfiber. Dette begrænser byggetiden stærkt.
Yingens opbygning:

Vingeme benytter et profil udviklet

i

1954

starter.
Krop, cirkelsystem og timer:

Kroppen ser på tegningen ud til at have
rundstokke til kraftige elastikker til fastspænding af bæreplanerne. Sådan lavede

Andy også sin Flashback, men i dag er de
fleste med på pianotrådsholdet. Du bør
dog fastgøre vingeme ved brug af pianotråd, som går gennem kroppen og ind i
hver vingehalvdel. Den lille specielle underfinne er en gevinst ved landing på hårdt

underlag, idet den kan spare haleplanet fbr
Jeg har gjort seh'e kr.rrveklappen større på min egen model, idc.t
jeg på andre modeller har manglet nok kurveudslag når jeg cirklede i højstarten.
Kroppen har et glasfiberrør som bagkrop,
som er en nem og hurtig metode til at ia en
stærk og let bagkrop. Du kan seli' lave tlit
rør fra en gammel fiskestang, eller Fritt1nningsunionens materialelager karr hjælpe
dig.
Cirkelkrogen kan r,ære den velkenclie
danske Cirkeline krog, som ,,'il lirke iortrinligt til formålet, og SeeligtimerL'n kcrn
skaffes fra FF-Unionens materi.r lelager.
Jeg har på tidligere modeller r.ærct trde ior
svagelige huller i kropseennemioringen,
hvorfor jeg har gjort ekstra meqct ur1 .ri at få
en meget bred krop med rrasser .ti kn'dshner ved vingeroden. Du kan nemt spare 20
gram ved en svagere konstmktion.

gram og er pa 5,-l Dm'. Vægten virker høj
men fbrholc-lsmæssigt svarer det til en vægt
pa 9 gr.rm for et 3,5 Dmr haleplan de fleste

brud og småskader.

benvtter i c'lag. Endelig arbejder haleplanet
ior foden, idet den store krumning og areal
gir.er mere opdrift end det sædvanligvis ses
hos F1-\'ere.

fritflyvere synes dette er det eneste rigtige
ved modeltlyvning, og du har ingen problemer med at lave lange cirkelsekvenser.
Modellen opfører sig fint i højstarteme, og
den har nemt r.ed at finde en glidebalance
hvis din katapult start skulle kikse. Det er
en brugbar egenskab, specielt hvis du ikke
selv er så skrap endnu. Modellens ty.gdepunkt ligger helt tilbage på 58"1,, men det

Flyvning:

\ Ioclellen er som nævnt meget hurtigt byg-

kan modellen flyve optimalt med blandt

hurtigt ved slutmålet:

andet på grund af det stærkt hr,ælvede ha-

get, og du står derfor

En modei i hånden du kan bruge til at træne

med.

leplan.
God fornøjelse med modellen.

Modellen er stærkere end 'Junior", hvorior du kan gå skridtet videre og kaste dig
over de "rigtige" katapult starter. Mange

Lars Buch Jensen

FAKTA:
Styrke

middel
let

Sværhedsgrad

Antal dele pn vingehalvdel

Fyld
Stk ialt

Flashback bygges med hr'æh'et h..rleplansunderside, hr-ilket gør haleplanet meget
knrmt. Dette er usædvanlist, idet denne trpe halcpi.rnt'r overholedet ikke brtrges me-

re. Konsek!r-t\:r.r..
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Sbrt billede i baggrunden:
Raflen i luften over Brande Modelflyveplacls

I
tt
I

Herunder: Den stolte ejer taxier sit flv tilbage til pit'cn

Enclclig er modcllen færdig og lur'
ude os flvr,e de forste ture. Jeg har
"sukkcrkolc.l" i et par manecler, men

til at fa R.rfalen gjort tærdig kom dal
i'is tilbage i lide til at få den
den deadline på dette nr. af Model
Her følger den sidste artikel i
bygningen af en topmodeme j
turbine.
Montering af turbinen

feg modtog en stor papkasse med
DK som afsender. I papkassen lå min
temye Simfet 3000 AES turbine,
forudbestemt til Rafalen. (AES står for Auto

i-';;;:';t

h,s.it;1.

Electric Start); Altså en fr-rldautomatisk trlr.
bine, som starter ved at trykke på en knap.
Jeg havde også fået SimJet folkene til at
lave et skræddersyet afgangsrør til mig. Afgangsrøret er en videnskab for sig selr'. Det

*.

rd

er udformet så det suger al ltrften ud af
kroppen og samtidig køler tr-rrbine og afgangsrw med "by-pass luft". Afgangsrøret
består af et inderrør af stål og et yderrør af

it

glasfiber og aiu-plade. Inderrøret er forskudt ca. 25 mm. i forhold til yderrøret. Da
jeg startede turbinen første gang, lagde jeg
straks mærke til at yderrøret var helt koldt.
Det vil sige, at der ikke kommer varmestråling fra udstødningen ud mod kropssideme. Det virkede som det skulle fra starten. Fantastisk!
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p.Jegpakkedemod€iti
s0øo4e den. Der r ar spaending på
fon'entninpfirlde
.ry€.!*

,f$1P

.gdæ.-@te =del
@en spurgte orn den sn
å'lqEavde dog besluftet mi1

r=:1
#:i:r
+:e

e.l

€'4..:!L

-i==.:.

#-:'.

til at flwe med den, t'or ieg var telt
klar til det. Her tænkerigselstølgeligpå,at

presse
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jegpsykiskskullevæ,eklartilatflyr.e,
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den. Jeg skulle have lawt nq# E"b"ned
modellen inden den slulb *yvg4ffi.ffi

met

sktrlle turbinen

jeg måtte

trolleres om

sard qf dffi;

tanksystemetvid@,X[tdf-

de det. Demæst skulle det kffilbres ør
turbinen afgav for megetvarme indeikrop
pen. Men systemet virkede som sagt som
det skulle fra starten. Så havde jeg kun iilbage at lave en taxi test med modellen. Ud-

i?=.:.4:j

fremad
runder følte jeg
len og havde fået
ieg kunne. Det blev
ieg besluttede mig for
Stk rigtrC tint. tr{odellen
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Eiiant
Scale

Flir

Racing
Danmark er et lille land i næsten alle henseender, også når det kommer ti1 modelflyvning. Størstedelen af de ca. 3000 medlemmer af RC-unionen er hvad man kalder
hobbypiloter, altså piloter som dy1ks1 rno-

rnen >torrclsc:nr.ti:igt, o,l pi'i:ntæ>:iqt

på højkant, og der gives

L'r

clet rneget anderledes.

hvor hygge og afslapning er nogle ai nogleordene. Det er såmænd ikke forskelligt fra

Reno National Air Races, er kapfltn-nilg
med rigtige fly. Mange forbinder nok dette
med \Å/W II jagere, som er ombygget til
kapflywning, såsom denberømte Rare Bear,
en ombygget Bearcat. I 1991 tog et par amerikanske modelpiloter ved nar.n Tom
Easterday and Cliff Adams initiativet til at
kopiere denne sport til modelflywningen.
Meningen var at tilføje fart, spænding, lyd
og lidt historie til pr-rblikum og især til modelflyvepiloter.

i landet er det
svært nok at få piloter til de gængse konkurrencer såsom kunstflyvning, sr'æveflyvning, skala m.v. Det gør at "minoritetskon-

mer til konkurrencer. Her

l*

ktn

delflyvningen på et overskueligt pian, og

andre 1ande, hvor størstedelen af modelflyvere også er hobbypiloter. Der hvor vi mærker det lave befolkningstal, er når det kom-

l'.=

there". En af dem som jeg er faldet for, er Ciant Scale Air Racing (CSAR). Det svarer
faktisk til det Pylon Race som blev fløjet i
Danmark sidst i 70-eme og først i 8O'erne,

kurrencer",

i

Danmark, ikke har mange

chancer for at tiltrække piloter.

Det problem har man ikke i USA. I bare
modelflyveorganisationer,
AMA, kan der tæl1es over 165.000 medlem-

6n af USAs

Udstyret

mer. Ud af de mange medlemmer,

piloter, mekanikere, pitcrew og

er
størstedelen også hobbypiloter, men en meget lilie procentdel af antallet af amerikanske modelflyvere giver alligevel et stort antal personer, som har hengivet sig mere e1-

ler mindre, helt til modeiflyvningen.
Det er nok en af grr-rndene , at man finder
så mange spændende konkurrencer "over-

Cosmic

l6

\{ind på finale efter endt ireat

De fleste er medlem af et hold bestående af
callere.
Næsten alle hold er sponseret, og det er nok
også nødvendigt, da priseme på flyene varierer fra 15.000 tii 150.000 kroner. Det sidste
må nok siges at r'ære ude i ekstremerne,
men det koster jo, hvis man vil have fabri-

motoren, som skal være stærk, men

flyet skal også kunne holde til den hårde belastning det blir.'er udsat for. Når en pylon
skal r'endes foregår clet ved at flyet vendes

fuld højderor, hvor-

led t'lr'et blivel udsat for op til 15-20 C. Tager man en 20 kg model, og udsætter den
for sa mange G, ja sa skal vingeme altså holde til 3 - 400 kg belastning. D.r man startede
med GSAR, så man mange modeller nærmest eksplodere i luften pga. de høje belastninger. Mange af de kommercielle fly, der
kan købes i dag er bygget til at kunne kiare
27 G. Byggemetoden med en hovedbjælke
af et par fyrrelister, og 1,5 mm balsa webbing, går altså ikke her! De fleste modelier
er stort set støbt i ren carbon/honeycumb.
Desr'ærre ses dette også i prisen, da man let
kommer af med $ 2000,00 for et byggesæt.
Klasser

keret en speciel karburator eller lign.

Der flyves i 6 forskellige klasser, som hver
er forskellig fra hinanden, hvad angår fly,
udstyr, motorer og omkostninger. Men de
basale regler er de samme, nemlig at flyve
hurtigst mndt om en bane, og kodeordet for
alle klasser er fart og spænding i absolut

Udstyret skal være i orden, og det er ikke

topklasse.

Votrrren -krl sclr løl$el'F \crL

ltrt) ptrIkt

Unlimited

Unlimited må siges at være den fornemmeste. Her flyves der med modeller af fl; der
flyver eller har fløjet i det rigtige Reno Air
Race. Det er primært modeller ai \\1\r II iagere, der flyver i derure klasse.
Der indgår både en- og tomotorct t'h'
såsom Mustang, Bearcat, P38 Liehhrinq.
Hawker Seafury m.v. Flyene skal hai'e et
vingespand på minimum 107" (1" =2,il
cm) for de enmotorede og 112" ior r1c- ) motoret. Vægten skal være mindst 11 kg, oq ma

højst være 25 kg. Motor er beinænsei af
vægten. En "single-engile" model ma ikJie
have en moto4, der vejer mere end 6,2 kg,
og på de 2-motorede modeller ma hver af
motoreme ikke veje mere end f.2 kg, og det
er ren motor-vægt, uden propel, tændingsanlæg m.v.!! Normalt bmges der motorer
mellem 200 - 300 ccm.
Unlimited klassen krær'er sin pilot, da
man her opnår hastigheder pa over 350

km/t.
Experimental
Eksl'revimsn1.1l klassen er en af cle nve-ste
klasser. Flvene sk.rl r'ærc. modr'ller af 1.yp-

peldrevne hjcn..mebr'*gc.1c r.1icr ek r.'r.mental flr: Dc.n mesr ponui=rc :1..:r i..' i
denne kl.rsse cr n(rk LJni.:ir cl. r i n;-nrn:.51'ggerilv i komposit. \Ien ogs.-r f.ek:. Burt
Rutans Pond Racer er blei'et tlojet i eksperi
mental. Regleme er nogenlunde de samme
som for unlimited klassen, hvor max rringespænd er 100". Motorstørrelsen på eksperimental må højst være 2I7 ccm.
Formula One

De pylonracere som danskeme fløj med
havde forbilleder i Midget Racers, som er
racerfly, som med en spændr.idde omkring
de 5 - 6 meter hvilket gor dcm til rrogle ai de
mindste racerf"lr'. I USA har man l.-rvet klassen Formula One til disse t'lr: Her skal mo.
delleme r'ære J? o,, skala af de sakaldte
Midget Racers. Formula One modelieme

Chris luvaras lrjælper ventcr på "thumbs up"

ma højst har-e en 75 ccm motor og må veje
op til 18 kg. Seh'om f'h,'ene er mindre kan de
stadig opna en hastighed på op til240

km/t.

AT6

nok mest benyttede indgangsklasse i
Ciant Scale Air Race er Af6 klassen. Det er
en klasse hvor der udelukkende flyves med
De.rr

AT6 Han'ards. Spændvidden skal

vaere

101" og motoren skal være enZenoahG-62.

Propeller og fuel udleveres til konkurrencen af konkurrenceledelsen. Det gør at flyene er ens udstyret, og derfor kan omkostninger holdes nede, og de "dødelige" har
en chance for at være med i toppen. Det er
altså en klasse, hvor udstyret kommer i anden række og pilotens evner er altafgørende. Det må siges at være tæt på den

optima-

le konkurrence.

Herhjemme !ls1' pylonracing fløjet på en
trekantbane, hvor piloteme stod i midten.
Samme metode biiver også brugt i Reno
National Air Races, men i GSAR flyver man

frem og tilbage mellem 2 pylons. Udfor
hver pylon sidder officials, som med en
trykknap registrerer, hver gang et fly passe-

rer en pylon. Når officialen trykker

på

knappen, tændes et lys på pylonen, som indikerer overfor piloten, at han nu kan vende. Piloten har med de store hastigheder,
kun ringe mulighed for at flytte blikket fra
modellen. Derfor bmges en såkaldt Caller,
som fortæller piloten, at han nu har passeret.

Der bliver fløjet med 5 fly i hvert heat. Et
race starter ved at flyene lines op på en

linie

på startbanen, hvorefter de enkelfvis starter.

Biplane
For de som kan lidebiplaner, er det oprettet
en speciel klasse for denne type fly. Biplane
fl1n'es nemlig kun af todækkere som Pitts
Special, Christen Eagle, Waco og Stearman.
\laksimum 13,r kg \'ægt, og en største moton delse L.a 75 ccm. Her er altsa også tale
(rt1 cn kiis=.l1\'rrr nt;ngc- kan veerL. med pa
j gl qr\0r'.or'!1!5ke plan.
Thomson Trophy

Den sidste klasse hedder Thomson Trophr-.
Det er her historien kommer ind i billedet.
Her flp'es med modeller af de fly, der dominerede kapflyvningen i å rene 1929 - 1939
så som Wendell-Williams 45. Der er en del
regler omkring modelleme i denne klasse.
F.eks. skal der være en pilotbuste monteret,
der skal t ære min. tre instrumenter og bemalingen er heller ikke helt fri, da den skal
kr-urne henføres

Baner & Heat

til derr æra, Irr.or de rigtige

t-ir.trler- flojet. Skrrrelsen pa krop'r og vinge
skal san-rmenlagt laerc'396 cm. \.lotoren må
hojr'st r'ærc'på 75 ccm oq r .egien mar 1S kq.

Når alle fly er i luften, begy.nder en nedtælling på 1 minut til startlinens åbning. Her
kan man selvfølgelig vinde meget ved at
placere sig rigtigt, sådan at man passerer
startlinien akkurat, når denne åbnes. Det er
nu ikke så let som det lyder, da man ikke
kan flyve som man har lyst til, men skal flyve en "fomdsigelig" r.enstrehånds bane.
Hr.is man i.eks. laver et loop.r eller en cirkel
umiddelb.-rrt fbr startlinien, sa gives der et
sakaldt "cut", som tungerer som en straf
ved at piloten tillægges en ekstra tid.
Nar startsignalet er afgivet, skal piloterne
fl1'r'e 6 runder, hvorefter heatet er færdigt,
og der kan så landes.
Sikkerhed
Sikkerheden ved GSAR stævner er i top. Inden man får lov til at starte, skal flyet igennem et statisk sikkerhedscheck, hvor kom-

petente folk undersøger flyets konstrukti-

on, udstyr og motor. Endvidere skal alle
gennemgå en række vidde tests før man får

lov at fl1'r'c. Alt dette indføres i en speciel
logboe for f'h-et, som skal vises ved ht.er
konkurrence. \ar der i'hles har konkurrenceledelsen lov til at svinge det sorte flag

Et glinrt ind i pause-teltet

L7

over en deltager. Dette belyder at man har
udvist usikker flyvning, og derfor diskvalificeres man for resten af konkurrencen. Det
er også strengt forbudt for alle medlemmer

af et hold at indtage alkohol under selve
konkurrencen
GSAR er en meget seriøs konkurrenceform, som kræver både tid og penge af
udøveme. Dette faktum gør det som tidligere nævnt svært at realisere sådanne konkurrencer i lille Danmark. I Tyskland har
man prøvet at starte noget op, men så vidt
jeg er orienteret er det også her gået i sig
selv. En anden faktor er også støjen. De motorer som bliver brugt i GSAR er normalt ikke dæmpet, og skal man få en sådan motor
støjmæssigt ned på de efterhånden gængse
94db/3 meter i Europa, skal manbruge det
meste af forkroppen som dæmper.
Man har i Tyskland startet konkurrenceq,
som henvender sig til en større mængde af
modelpiloter. Her flyver man med de samme modeller som i GSAR, men disse er begrænset til max motorstørrelse på 10 ccm.
Dette er økonomisk overkommelig for den
gennemsnitlige modelpilot.
Men man kan jo ikke måle Gocarts med
Formel 1, men vi kan altid drømme, og så i
øvrigt have det rigtigt sjovt med "gocarten".
Bjarne Sørensen
www.nuserne.dk
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Herover: Stemnin g rrden yderli gcre kommentarer.
Til venstre: Det ser måske ikke ud af så meget, men
skindet bedrager. læg i ør'rigt mærkc til de store indhulningcr i kroppcn til udgang af køleluft.
Herunder til venstre: Næste heat i Formula One forberedcs. Læg mærke til høreværn!

Hemrder til lrøjre: AT6 klassen startc'r deres motorer

R/C Simulatortest
Kenn Dyreborg har

testet Gamebird

tilfore man seiv en ny enhed med 4 akser og
1knap, og r,ælge det som styrepind og giver
den et navn. Dernæst er det tid til at installere easyfly. I med cd-rom'en - og følge de få
anvisninger der er.
Angiv de få kanaler der er, så funktionen
på styreboxen er rigtig, og kalibrer så det

R/C Pi-

lot med Easyfly udlånt af Overfly

Her i påskcn i Fredericia mocle'1t-1r'r'ekltrlr
løb 1eg, ind i Leif Poulsen fra Oi'erflr . Han
manglede en som ville teste et f-lr.simr-rl.-rtorspil til billige pengc. Jeg to,: ops.r\ en pcr
mig med stor interesse, da jeg manqe morke vinteraftener har siddet ibr.rn skærmen
med senderen forbunderr til computcr via
interfaceskabel og ør'et landingc'r, mllendc
cirkler, helicoptertrærrirrg or hr ad jee nu ellers kurure finde på.
Nu har jeg dyrket min lidenskab for modelflyvning i næsten ct ar, og foler at jeg er
godt med. En af årsagerne er, at jeg har
brugt meget tid på at træne på simulatoren.
De få øvelser jeg lærte af instruktøren på banen og i luften bler. ør,et igen og igen foran
sk.ærr.nen til det sad fast i finsrene.

helc står rigtig og præcist.
Det hele foregår i en meget let og bruger\renlig skærmmenu. Vælg et fly, og på meget kort tid er man i luften hvor alt flyvning
skal være.

Easyfly simulere en meget præcis og rea-

listisk fl1vning, trods det ikke helt realistiske landskab, men det er dog i 3D - illusionen fungerer - og man bliver fascineret.
Dei kan virke overvældende at rose et
spil med kun et landskab og fire fly, men
hvis nran har intemctforbindelse kan man
fr.'r n'ntr'.ntcmlrres.lr'cos.fi'/$'illamrohmcr c:sri}'.irrrl htrriig ændrL. sit ir.rngar

Produktet som jeg lrar testct lrct-lc1.'r'
Camehir.l ll C l:lrr:. :1..i :'l:.,,ri'::. l.-..'. -
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skal ind i g..imeporten (lvdktrrtes spilleport)
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modellens egenskaber, sa de p.lsser til ån,

derefter skal stl,lgfslsen kalibrere i Windorvs kontrolpanel - spilleenheder. Her

hvis man med notesbiok åbner de programfiler som spillet har. Der finder hJormationer om ændringeme på wu'w.membres.lycos. fr/ willamrohmer / easyfl y.htm
og det er en god ide at følge deres anvisnin-

Produktbcskrivclse af Gamebird rclpilot fra
Fujitsu Sienre-ns computcrs og Lasl llv Il/C simul.rtor fr.r lkarrrs
l
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indhold

I

i

l
:
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Hardware
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Gamebirci dr en

Easyfly simulator
Spillet krær'cr et 3D graiikkort nrrr ll r:' . :
min. 64 mb ram for at kunne rfviklt. i:.r.:r
prot lentt'r. Coml.ulcretrs p r, t6.'1-g 1|1-1 -1 ; ;. ..;
(CPU) har ikke så stor bctt,dning clo{ er rrinimumkravene en 200 MHz processc.r.

8er.

i

)

l

Konklusion

De minuser der er forsvinder hurtig, da
man får meget for pengene, og man får en
simulator med gode eneskaber.
Det behøver ikke at være dyrt for at være
godt. Det er Gamebird R/C Pilot med en
pris på kr. 395 et glimrende eksempel på.
Du får en simulator + styreboks som er på
fuld højde med de meget dyrere simulator
der ellers er på marked. Og så virker det
upåklageligt.

-l
Plus
SpilJtt er sirnpelt og enkel.
SinrLrl.rtorcn simtrlere rnt,get pr.rsis.
Pri.cn er rnt'gct lav.
Ganrebird l{/C Pilot fungerc med andre ligen,1,':imrtlatorer.
Cr 'tlt' oPrl.t terirrgsmrr lighedcr Via lnterneth't.

:

Minus
\l.rngel

p.r dansk

brugsanvisning

rier
i . : :., rr,'J. lle'

i
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rt.

i
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.

H..:ir.pierpiltrtcns rnanglende instillings-
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Skal man

tro hvad man

læser? Om

test og virkelighed ...

Xelt forskellig oplevelser med Gee Bee- modellen danner baggrund for denne artikel
Døm selv - eller endnu bedre! Prøv selv!

Hvis man læser MFN 5/2001, vil man kunne læse historien bag Gee Bee flyene. Som
Lars Holte skriver i artiklen, var dette fly for
mange piloter en uheldig oplevelse, da fly-

veegenskabeme havde mindre prioritet
end motor og hastighed. Dette flys djaevelske opførsel syntes for mig også at t'ære ko-

pieret til modeller af Gee Bee'en, for hvor
end jeg så dem, kunne man se at det krær.ede sin pilot at fly've dem. Selve flyvningen
forgik uden de store udfoldelser, og det så

ud til at den mindste provokation ville blir.e
straffet hårdt, og landingen endte som regel
med at flyet blev kastet rundt på ryggen.

alle de dårlige vaner som flyet normalt lod
vise, s1'ntes ikke at være eksisterende. Lan-

da flyveegenskaberne måtte rrære nær de
sarune. På klubbens årlige tur til Avionic

dingen forgik i et raskt tempo, men alligevel

blev modellen så bestilt.

bler' flyet sat med let hånd, og for første
gang så jeg en Gee Bee som ikke endte på
ryggen.
Vi, som tæller min bror, en anden modelflyvekammerat og jeg, var som sagt utrolig
imponeret, og snakken om at vi måtte da
også til at flyve Gee Bee, gik lystigt på den
500 km lange køretur hjem. Denne udfordring at flyve et fly med så karakteristiske

Jeg

vil ikke fortælle om bygningen, da

Lars Holtes beskrivelse er helt i tråd med
hvad jeg oplevede. Da meningen var at jeg
ville flyve kunstflyr.nhg med modellen,
monterede jeg en Super Tiger 10 cc på trods
af fabrikantens advarsel om ikke at ilstallere over 7,5 cc2-takt.
Testen i Model Airplane News

flyweegenskaber, måtte være spændende,
og kunne man mestre flyet som vi lige havde set det, ja så havde man virkelig opnået

Efterfølgende sendte en klr-rbkammerat mig

Harsewinkel 2000

noget.

På en tur ti1 Simprops flyn,eshor,t' i Harsen inkel 2000 så jeg en pilot flyve en Gee

Testen i MFN

overraskelse blei' t1n'eegenskaberne beskrevet sorn godmodige, og at den fløj stort
set som err lavvinget sportsmodel. Det var
ikke iige helt hvad jeg havde sat mine forventninger op til. Nu tager jeg normalt også
test fra kommercielle blade lidt med et gran
sait, for man får en fomemmelse af at når de
får disse fly stillet til rådighed, ja så må man

Bee fra FiberClassics. Jeg var meget spændt
på at se hvordan piloten håndterede dette
fly. Denne pilot havde mere end styr på sit
fly, for.rllc hans flp,ninger var en imponerende opvisning i præcis kunstflyvning, og
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Et års tid efter dumpede MFN ind af døren,

og i det så jeg Lars Holtes test af Kyoshos
Gee Bee ARF. Seivom størrelsen ligger et
godt stykke fra de Gee Bees jeg har set, fik
jeg alligevel lyst til at prør'e Kyoshos model,

et link til Model Airplane Nen's, (MAN)
hvor man havde testet modellen. Til min

ikke skrive negative ting. Måske var clcn
ikke så kritisk som jeg havde pa iorrrem-

lanc-linqcr el meget lt'tie at r-rdfore. Her
k.rn clcr rtreget lel \'ærL. stor fbrskel p.r I'o-

Kommentar fra Lars Holte:

melsen, men den måtte da have licli

rt': flrr.'i-trJighcdcr, mcn ior genncm-

særheder.

srlitspilplgp el pæne landinger med en

Tester i MFN

ikke sandsynligt de første mangc
g.lnse. Faktisk I'il jeg r.ide evt. købere af
Cc.- Bec til .rt vente med at sætte hjulkiber
p.r til man er tbrtrolig med landingen. Så
cir r1c.ul tii tbr at skr-rlle købe et nyt sæt se,

Jeg

Ccc. Bcc

Mine egne

fl

yveerfaringer

kom dagen hvor flyct skulle i luiten for
første gang. Siarten gik rimelig OK, mcn
lige idet flyet kom i luften kom jeu i t.trrkc
om at jeg havde glemt at få eksponc'nti.rl
på rorene. Ikke nok med det, t-lr'et r..tr iu.Så

sterisk på højderoret, helt oe aklelcs r,rtlc
af trim og oven i det hele gjorde L...nr.llingen det r-rmuligt at se'hvord.tn i}'et verrtlte pga. aftensolen. Som mirr kanrrutr.rt
udtrykte "Det er sgu cla sont at sc hr.ttrdan en fodbold verrdcr i lr-rfterrl". Icg sk.rl
love for at alle mine t]n'efærrlishecier
kom i brug på den-ne hrr; og jeg er faktisk
stadig imponeret over at i-lr'et blev landet
uden skrammer, endd.-r r,rden at encle på
ryggen. j"g gk og tænkte lidt pa hr.orfor
flyet var SA hysterisk pa irøjderoret. Det
virke'de nærmest som om tyngdepunktet
var alt for langt tilbage på trods af at jeg
hai'de l.rgt det hvor det skulle ifle. bvgrevejleriningen. Eftcr crr s.rclan tnr, r .tr nrtrtivaticrnerr for ai flr'r'c 2. g:nq litii I i.u:tti.
nlL'rl icg rlttltrr .]i :Ir.l :'-i: :,.i .:-.:.: _:.isl.tg p..1 itrrltl<:.'l.l \': j. *-: l'r.i cs---. rreniial, :,r .kulle r'icr irrn :.:. l. F:r i:::::
gik c'la ogsa r'æsentligi beclrL-, il\ L.i \..1r si.tdig lidt hi'sterisk p.r hojderoret, n.ren ellers
rimeligt t-lrn-ende. Da jeg kom hjem far.rdt
jeg ud af hr.orfor flyet var så følsomt på
højderoret...sjusk!! |eg har.de glemt vejledningen da jeg, på pladsen, indstillede
udslaget. Jeg mente nu at det var omkring
20-25 mm. hver retning. Det viste sig at
r'ære temmelig folkert, da der i vejledrringen stod 10-12 mm!!
De efterfcrlgende f1r,r'ninger har da også vist at flyet er en udiordrilg at f1r'r'e., ja
nogle gange er den faktisk direkte, r.rnd-

skyld udtrykket, "\'ammei" at f-h'r'el Il.ovokerer man dette fly

straffen hard og
kommer prompte. Efter at have oplei et
dette, kunne jeg på ingen måder henholde
mig til MANs test. Var det det samme t'hi
de havde testet???
Jeg kontaktede Lars Holte for at høre
om hans erf.rringer med Gee Bee'en, Lars
var ogsa bekendt med testen fra MAN og
heldigvis kr.rnnc h.tn he ller ikke kende flyet i testen, og halcle oplevct ilr-et på samme måde som jeg. Dette r.r'noget af det
mest groteske jeg har (rlrlevet rr.tr rlet
er.

har testet en række modeller og anclre
sager for lvlodelf-1r-i'envt, og jeg har alticl
prø\€t at r'ære iak - at konlne med både

ris og ros. En testartikel

sk.-rl

ikke bare

-\oget af det som i testen strider mest

produkt. Den skal også indeholde ærlig information til læserne
om produktets svagheder og mar.rgler, for

mod minc erfaringer, er beskrivelsen af
t1r'r ning ved lav fart og stall. I testen står

Iæseme kan jo fon'entes at reagere ue1 fr.r
det de læser. Derfor vil skamros af et marr-

der at stall med modellen ikke indeholdcr
nogen overraskelser, og der er ingen tendens til tipstall. Jeg har lavet nogle stall
tests med min model, og prør'er jeg at tage gassen af og holde højden, ja så indtræffer stallet før man forventer det. Ved
stallet går modellen direkte i spind, som
den i øvrigt ikke seir, hjælper meget til
med at rette op fra.

gelfuldt produkt være en dårtig it16.
Yderligere når jeg tester et proclukt,

rlerc.

Der hvor filmen tbr .rlvor knækker

e.r

Rick Bells beskrivelse af kunstflyvning5egenskabcrne. Faktisk el han utrolig posi-

tiv og skriver' : "Can r ou sar' \cat!? Thc
C':e

Ili.'i:.1 r-c'.ri:lcc':crl".
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veere reklame for et

prøver jeg at følge veiledningen til punkt
og prikke og ikke afuige fra denne. Det er
jo fx ikke mine byggeevner cler skal testes,
men produktets egenskaber når det bygges eller bruges som anvist i vejledningen.
Min eneste ændring på Gee Bee'en var
nogle andre metalstødstænger og metallink, men ellers byggede jeg den helt straight. feg r.ar meget nøje med at r'ælge der-r
motor de anbefaler (OS .52 FS). Jeg kan
dog slet ikke se hr-orclan cler.r kan flvve
meel ert let LA-motor, sortr er KYoshos an-

tiei Intrtrrn'alq - riei kr.t'r'er nok
r::crr'

j. .:--i l--.1'-r.:j

i:

l::,'.i. -. \1.-.:. -^.-,1

i:lr

enclnu

c:,.1 .ie -k't' g icg

m.tltc nront('r('
ridc p;r mr)r\):fund.tntL'nt('t lor at i.r tr ngdepulltet trem til det.rnviste sted j

\-ærc \'!'lerst Vctrsont mcrj .rt Lrmge siclc.r.t-

ret pa Cee Bee'en, da clet karr gir-e mange
"sjove" oplevelser. Seh, i et simpelt stall-

Hvem kan man stole på?

Når

Bjame Sørensens ert'aringer med Gee
Bee'en er interessante fordi de afuiger så

man pai toppen giver sideror, kan min model finde på at gå direkte i spind. Rick Bell

kraftigt fra det man har kunnet læse i Model Ærplane News (MAN). Hans kom-

skriver også at højkantsflln.ning er let og
uden problemer. At højkantsflyn.ning kan

mentarer er ikke en l.e'itik af n'rodellen fra
Kvosho, men af at der er så stort et gab mel,
lem hans (og mine) erfaring;er med modellery og det Rick Bel1 i MAN skriver. Det er

hrrn karr man komme

i probiemer.

lade sig gøre, er jeg ikke i tvir4 om, men let
det er det ikke! De gange jeg har forsøgt
mig, er altid afsluttet trf en "redningsaktion" eller blevet tii "højkantsflln.ning med
snap på midten"l

Man skal altid være lidt kritisk over for
tests, da pilotens egenskaber har meget at
sige, men ntir Rick Bell paistår, at aile som

kan tlyve en lavvinget træner også kan
1'lvve en Gee Bee, mener jeg at tingene

ver

scl

r,lseriøse, at de bliver komplet

bli-

ubru-

gelige. Selvom jeg pai ingen måde mener

jeg er nogen mesterpilot, r'il jeg i l-rvert
fald vove den påstancl at det krær'er meget god flyvetræning at flyle denne model. Du kan selr' læse hele testen p.i

betænkeligt at modellen der beskrives som
omtrent lige så godmodig som en normal
sportsmodel, for det er den ikke, og det kan
den heller ikke være. Kyoshos model er ret
skalatro mht. tit kroppens stØrreise og pro-

fiI. Den er koft og tyk med høj l-rftmodstand fra et bredt cowl og sbre "sntte-r".
Konklusionen bliver for mig - uden at jeg
har lyst til at stå til ansr.;rr for c-lci i br.re-tterr

-

at et kommercielt prodr,rkt som \Ioclel
Airplane Neu's nok L.r l'rlerL. .lfhængrg af
velr,illige amronclrrer errtl ix ei mere uafhængr gt lr l ad som

at \-ære.

Elttr

at

\f odelf'lr.r'envt beirør'er

hale læst Gee Bee-testen i

kommer til test kontra c.ri.-rrlnqer. \lcgct
a[ det som er skrer et i tc:ten cr ei:e i. ;rrin
mening lodret løgn.
Ifølge Rick Bell, som har skreve.t tesicn,
er landinger lette at uc'lføre. Man skal Lr..rrt

Cee Bee'eu. Kvaliteteu er udmærket sct i
forholc-l til prisen, og sonl ticlligere rrær'r'ri
krrlrte jeg Bee Gce'err for .tt f.r e: ih- nrrli
særhcclcr, strnr vj11c. r'ærc cn Lidio:ririnq ri
l1n e. Dci ir.tr jeg f;ei - rrq mcrske lidt iil ...

\'1-A\, r'il jeg nok r'ære en he1 del mere kritisk til hlad jeg læser der for fremtiden. Jeg
er ikke utiltreds med min Gee Bee, men
den er en håndfuld. Lige nu står den og
samler stør'i et hjøme, og clet har den ikke
fortjent. Den skal ud igen - måske med en
OS .70 i snuden, så får vi se ...

line modelien op på finale og sfl.re t1r'et
ind på gassen. Han skrir.er også at flotte

Bjame Surenser-r

Lars Holte

r,r'u'w. m odel a irplanener,r's. com.

A1t i alt cr jeg nu

seh,godt tilfreds r.ncd

\nscrne
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Paraglider

Lars Pilegaard sendte et par billeder
Der røg der

til rc-redaktør

Poul Møller.

hurtig en mail den modsatte vei med sPørgsmålet:

"Er der ikke en lille historie til billederne?".
Selvfølgelig var der det - og den var allerede skrevet

til

Lars' lokale klubblad.

Nu kommer den også i Modelflyvenyt.

I
I

il
I
1

Med en veirudsigt, der truede med at tiøre
Møgelkjær til en afdeiing af "Roskilde
smat" den 11. juni, blev r.'i for en gang skvld
overrasket af vejrgudeme.
Klokken atten var griilen tændt og vinden på vej i vest og en hah'time senere vat
der det skønneste flyvevejr for store og mellemstore modeller.
"Rær'en" blev testet, og mens de første
kaffekopper og kager kom på borclct, gik
jagten runclt urcler skverne, hvor tle t Ir kkedes Keld G.rde at score helc I g.rrrqc.
Herefter almirrclelig flr-r'r-rinq air'.']'.iei
med besog ved k.rffebordet inrilil plr-r.iseliq
- sorte sk1'er, torderr og 11'nilcl og modeller,
der i [øb []c1 [rlagt i ton eir.
Herefter gk det for alvor ud over forplejrringen indtil det lige så pludseligt blev ikke
bare tørvejr men også r'indstille med mulighed for i godi en time at fl1've himlen tynd

ållD

/

med diverse "siow flyers". En mulighed
der blev udnvttet tii det yderste med både
vinger, Pico Cubs i løs formation og - nu har
man set det med - en elektrisk faldskærm.
Alt i alt en god aften med mange deltagere, som forhåbentligt gentages til klubmesterskabet.
Lars Pilegaard

Sltlt'koppcr

,

F=_
l\
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]amara sendte en pakke med nogle mindre

stor jubel i netmaskerne på boldbanens ene

modeller til Modelflyvenyt. Et par af dem

mål. Teslpiloterne morede sig herligt og
drønede mndt og hentede modelleme, når

var Rainbon- og Seagull. Egentlig burde de
have r'æret sc'ndt til fritflr-r'ninesred.rktøren, men jeg r'"rlgtr'.rt latle 3 iriske skoL'clever teste mtlJrllcr:t. .1. : ir.:: :rJc\ rt -'rretningen hcr, nten Ilrcr,j-. jr l].r. . :: :::. -i..leme er de rre iL'sibvg:eic Kenn..ir. Cm.nan og Rasmus.
De var ikke s\'ært at fa trivillige til projektet, og de tre drenge kastede sig over de ikke ret store kasser med modelleme. Lrden
de gik i gang havde jeg dog snuppet vejled-

ningeme og krævede at de lige hørte dem.
Vejledningeme er ikke større end et enkelt
44, og der er en del billeder - og det meste
om selve flywningen med moclelleme, men
jeg synes alligevel de lige skulle hore min
oversættelse af det tvsksprogede afsnit om
bygning.
Selve b1'ggetasen var kort, men smaddersjori og den iorlob uden storre problemer end lidt dobbeltklæbende iape der drillede. Efter et kr'.rrters ticl r'ar modelleme
færdigbyggede. Rainborr''en s.r meeet sej
ud, da den stod iærdiqtvr*et trg lignede et
lille privaiflr', men sin 56 1.rp61\ppp og sine
depronvinger med t'ioi1e K:s;emærker. Seagull'en sa lidt mere sp.;: ui n.e!i cn lang
listekrop os næsten ingen n=se.
Begge modeller er t-rii:ln erce elmodel'b.:ttc.ri
ler. Om bord i dem c'r ei lii.e \rC.-.
med tilhørende ladestik oq koni;<i. Begqe
modeller lades op fra b.riteri'boi.-e. Efier
endt opladning - det r-arer tr.-r t hl 5 r,:nr-iiter - var modelleme klar til tbrste t\-r e;ur.
Detblæste lidt, men de skulle pror'*. Det
viste sig at der var rigeiig motorkraft i-c-q-gge modeller, og de steg fint til vejrs. \'inden
var dog for kraftig og modelieme blev hurtigt blæst i jorden. Den ene landede under

r'.rr stvrtet nec-l. Eftcr nogle ture tar clet
t.:ci :,: l:-:r..1: L:!i (,\'L: ric :.-rfic Vir':e:-. at ieg
.i : *:.:. :l'.-. r::.'1. \ 1.'-:r -.c:::c :iu : -c :.'l\-ire-

tle.

.

:.

' -i -:..- n''
-ium.'r i:r(, irj-:r<::f*i -!i:1;pg qr{ gr':nO iil
skum, men seh' r-rm tlet tar skide skægt .rt
flr.r'e og lr'sten til at blive ved r'.rr stor, insisterede jeg på at næste omgang skulle vente til det ikke blæste så meget.
En tidlig morgen nogle dage senere var
det næsten vindstille, og jublen var stor da
jeg sagde at nu kunne der flyves. Modelierne blev hurtigt ladet op, og nu blev det rigtig sjovt. Efter en kort trimtur fløj især Rainbow'en nogle imponerende ture. Modellen
steg hurtigt med fuldt opladet batteri og

kredsede herefter flere gange rundt med en
hale af unger efter sig indtil den landede.
Selv i næsten vindstille viste fodboldbanen
sig faktisk at \'ære for lille - den ene gang
clrev modellen nærrnere og nærmere hæerne lanqs kanten, men heldigvis landede den
ikke hoiere oppe i et ai dem, end vi kunne få
den ned igen.
skal ikl<e komme med nogen konklusioner om modelleme. De falder lidt uden for

Teg

hvad leg normalt beskæftiger mig med,
men der var ingen tvivl om at de var et hit
blandtbåde Kenneth, Christian, Rasmus og
alle klassekammerateme. Og hvis de kan så
et lille frø i et bam, der senere kan spire til
en voksen modelflywer, så må de i hvert fald
siges at have deres berettigelse.

PNM
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Billederne er taget under Stonnodeltræf i Erande l.-2. juni 2002.
Herunden ldendørsmodellen, styret af Keld Hanærr, MFK Falken, fløj på den totalt-stiJIe lcrcl.rg rften
at man kurmc ga baglæns foran nrodellen og skycle løs. Foto: Lan Kildholt

så

lilgsomt
Side 25

lille billede: Troels Mikael Lunds BcIl206L "Long Rmger". Foto: Lam Kildholt
.i:t,.rrr

' .'

TV: Herrning Boisens meg€t ftottå f,åå tiger trao*,. Propellen

.'.:..,.

..::

::..'

er.32xis;Åert foto, T*oels

Mikael Lund

Side 25 stort billede: Henning Boisens ukoligt tlotte scalamorlel af DC-3 Vememes DC-3.
Foto: Troels Mikael Lund
Stort billede i baegrunden: Qh.ersi Sr-en Abrahamsens I /4 Scala (Spu 2,67m) Piper Cub, flojet af toels Mikael Lund, Svdkystens Mfk. I midten: Ebbe Glrhrrgs I /4 Scala Piper Cub fløiet a i Bjame Christophersen,
Brande MIk. Nederst: Sydkysiens Modelflpeklubs l:3,3 Scala lspu 280 m)

foto: Sren

liger Moth

Abrahren

q!!@q-+=:'-.._
Bladets forside stort billede:
Detle er IKKE fusk. Mrdellen
fløj så langsomt at man ved
langsom gang - nemt kunne
følge mcd. I øvrigt er billeclet
ber.ispå at det ikke llegner i
Brande, men at Regnar var i

Brande. (Den nyclelige halvunge mand er Regnar Petersen Brande N,{fk.).
Foto: Lars Kilcllrolt

fløjet af Lars Kildholt.
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THE SHUTTLEWORTH COLLECTION
Ol"drV)øa"d,e.w, E
Hvis du planlægger at tage til England en
sorunet skal du oven'eje at besøge The

Den forste sondag i en af sommermånederne, r-il du kunne opleve en flyveopvisning,

Shuttleu'orth Collection på Old l\arden.
Old Warden ligger ca. 8 km fra Biggleswade, som ligger ca. 85 km nordvest for Stansted Lufthavn.

du aldrig glemmer. Specielt hvis vejret er
tØtt, og der kun er svag vind, så er alle fly
ude og klar til at gå i luften, er det en opie-
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velse for livet.

Samlingen består af ca. 30 fly fra perioden
fra 1909 hl 2. verdenskrig.
Du kan finde flere oplysninger på:

wwwshuttleworth.org.
God fomøjelse!
Teksi og foto af Jørgen Holsøe.

PILOTMøDE

iDragør
marts 2002

.#;] ::,

'

{!'

,{f

,r{

Nlatlr cr r tel .rt klargore sin Sirikcnrasier.
Modellen fik pok.rlcn for becistr. flvvning.
Peter

&

t
q

l-*
rllr

I neckcntlcr-r tlcn S-9 Jr-riri 2l)02 Lrlcr clcr' .rihoiclr tict l. icl lr';r,.f i,\l.,lholr/ Ir :hl,rnd. I)u'

;ltlrltr:

\ ar hlmel(jt c.r. l(l(l pilotcr; hcr'ibl,incli l, helikoptcrpilotcr. l)cttc r'.rr i -sig sr'lr intoc:s.rnt
nok til at l-cif I)olrlsen og je* scir r,.ristc.rl kilr'c

cii'1, lt.tt1'l .11'l(tit:tirli.lr

clcirrerl. I)cr i ,rr.rig.urq
gcr', ii1. 06:0() og

tilcl

1;'a

Kru'.r lor,l.rg r.nor-

nojagti,qt

I

tirnt,r': korsr.l

.nkom \ i lil llr b.r:crr i .\irlhonr.
\iejrcl r.rl ikkc cltt.rllerbctl:tc idet clet rcgncde cn inrulc. \len lejnrclsigtcn r.-rr cli iovcncle, s(r r i P.rJ<kccle vol-cs ilv Lrcl af bilcn oc
gjoldc l<i.rr' tii i Ivvnrng.
Snari r,r' r'cgncn holclt op og cL:r' \.1' n1ass,Jr ai .rkti\ itct p.r pladsen. Lcl .rl dc 1ilO tjl2S

prlotcr' \'.r'

Sll<Jrt'r.t pr.,:.

l.trrr

ti.iik,.i a,'. i:

rt'1iti,-i,-:t'r. ilr.

1-rler

1rp

llolt'l ir'

itir.ii' :itri1,-,,q1 (,lt rljrl
ir iil l<o[]t:i,.1, c,rlri l1i
t1(,tlr' tt,tl)()('t'. i). i r.rt , ; rt,1 ; :;"i .'j:rr'- ''r,
ltrt'rt 1or ir;lottntc, tl.r r i ,rllt'ior :t lr,:i iji'i t'r-

ci,rr;'|.rir:t.' .rf irclr)

it,l P.r opl.J,rilrtpl tU tie |ciir,r' n.ttic :i,t tr,'; r t'tl
ir'p,1 ,11 1,, 1,1 ijr..t,t: 1-r1j1isj.1,1-P;ilrg ()\ r-'tri(t{'i.
[),r nriiiti.rq:ir.rtr:c]r \,r' ()\ ('r:i.re1 lil. i i:l'(),

tlc tlcr oll.l'lr('j{,li'i :irr, crr ir -i<o ;-'.r t.,. 2()
f-it; og .rllt, r ilic r.rfuriigr is h.r'. t: luitiirrrnrt,i
tol sig.clr, s.r clo irlr\ kLn liojrt in ,rri g,rrgcn. l-cil Og jcq r r| (rrl-rr lrrrtl i lr0,:1, rr- r i Jilr
llojci en r'r.,kclittl cllu tri ir.r' linrr,r'S \ enitlrti.

h.rr

1

Hvad sa vi?

i)r'l \ clt' t'rt,rill';t' iioilt: ili ill-i,-'tit'. l..L:,rr
r,..'rlr.ltlir,,-' l(,rrlg,l,rrr, iltri St-o; 1rI' : --'
-.-ii(r-'rr(,rt \,ir' !1r'i ,'ir irt't rlt:i .1.-,,1.t' r

.:
L.

i,'..1,.., (,. lri,. .,,., .-'..
iir. il,rtlt, ir,,nr I r(lI St,r'r'r.ir.

,, . -:ill lr:
t\'n cl lr\1lgti .rf b.r jr,r ()'_: )i. ,t:',".. l'i iilrr'L :ot'
ricr-.r rrcil,-'l icli.'. i).i ('r',tlirrl L'r- I'iri,rt:t'tll
1,,

:,-'

lir i luii.'rl. i)t'1 r'r'r-itr::. !tt >rrri r' iir ili<'.':::-

.tt :r'Si.lt.lir]ltir'li tt f.i'iil:'tt'.: ,rrr,rr i

lirllitlr i Irltt:1

,", l.llrl:-.,"

tt'L'tl lttr,i ltrlici t.lJ-ra.

\L'l'

-.'

4

s:F/

I
€

i

-',r.*åit{f€ii"*''
,å.

:-

-ri

:i+-\;..
i
I

!

I
$l"

''

+

v
-

*--F-

IF'
a -- ,.

.
r. tir. .j..;,,' '.
:':..1 -.r',: :.,.-' .. rtl,
I'1i,.:r'

s.I-,I lrc i(ti:t;

r ,-'

l().

cic: e ,'tiL ,l l':'].
_

\ i.,' -.-;
\t:., t,'...r \.
.:.'- r--, .L'

1rr1..-,.

r:1..

il:rtliit.rr'i i).riz,li;111 i1r11ilr --

-

C.\.-,,:' ,, ,'.'....r -.....".
lirl iicli,r. I i\ ti c; ,. it r iti,,:rr_rLir

-

. :-_ ttr-.l :i1.,21,,1 it:llr.
.' rr'-'ii\r iir' l(,l,ll',1't:O tl:
. i, \: i.,',.
\.
.. ,;,
.:,,,. r)j I .i,t.: ,t.t r].i1,:t. iJr.i et.
-r|r!iC| i.litl(ilr. :rriir) t i I l. - . .r:,.i,
- .:i
ir'l lllrr-:C ]llarIti.:i(-('i ()tl 1::()j.i iir;l ta
- -'

-.r

rlr., i()i \ ()t!'i i1.il i i l9i-,-.11 ,, :!,t'., r\, ir::
it.tlt'.ti tr;r-t.lir::ig. liogini.'..1 (,t.r()()lr,) Lrr-,tl

:- - -- -..-i!i.._l tt,,,,t_

:!)

Corsalr
Modelflyvenyt ser i denne omgang nærmere på et byggesæt af en meget populær model.
Det drejer sig om en Corsair fraJamara. Modellen er et ARTF byggesæt

aftypen hvor kun

vingen skal samles, og hjul, haleplan, finne, motor og radiogrej skal monteres.

Modellen er semiskala og har ikke noget
virkeligt forbillede, men mærkerne på den
er "selvfølgelig" amerikanske og får en til at

tænke på Stillehavet

i

den siclste dcl ai

V\AVII. Her opererede det amerikarrskc marinekorps med mange Corsair - hor ecisaqeligt fra baser på land. Der Lrler. i alt tremstillet 12.577 i1r' af h-pcn tr.-r 3 iorskellige fabrikker, men kigger man i amerikanske modelflr'r eblade far man indtn'k af at det tal er

overgået mange gange af modelbyggere Corsair'en er et meget populært modelfly.
Hr.is man vil læse mere om originalen kan
man finde den på:rt vr.w.fighter-planes.com
Det er ikke en side specielt om Corsair'en,
men en side hvorman kan leese om stort set
alle jagerfly. Her får du RC-redaktør Poul

Møllers og medbygger og testpilot Kim
Eriksens erfaringer med den 1,65 m store
model.
Som det nok er kendt blandt Modelflyve.
nyts læsere er jeg mest til el og svæv men
Corsair'en har længe været en drøm, så da
jeg fik chancen for at teste den, slog jeg til.
jeg allierede mig med Kim Eriksen fra Vordingborg, og vi gik i fællesskab i gang med
byggeriet. Kim havde en OS 120 firtakter
liggende hjemme, og da lige netop den motorstørrelse passer til Corsair'en, tog han
den med til den første byggeaften. Det er
godt nok en motor i den store ende af skalaen - vejledningen anbefaler 10 til 15 ccm totaktere og i5 til 20 ccm firtaktere - men erfaringsmæssigt er der brug for vægt i næsen
på modeller af denne type, og så kan det jo
lige så godt være vægt der kan arbejde.
Byggesættet og lidt forberedelser
Ved det første kig i den store kasse ses at de-

lene er pakket godt. Æt ligger i separate
plastposer og skillerum sikrer at tingene ikke ligger og laver mærker i hinanden. Alle
de færdige dele er ved første gennemsym af
fin kvalitet og bygnings- og beklædningsarbejdet er lavet meget flot.
Det første vi gjorde var at skære en skum30

holder til koppen og lægge boblcplast pa
bvggelrordet. Di,sse ting er mecl iil .-rt beskvtte de allerede l..-kl;edte dele mod ærqr'rliqe hak eiter harde bordkanter og små
sk.rrpe tin-s der har det med at befinde sig IiS!. det hlor man lægger de sarte dele fra

let rii at sidde pænt. Sen'o til optrækket
monteres i vingens midterstykke og trækstænger til understellet monteres når vingedelene er limet sammen.

sig.
Yejledningen
Vejledningen er ret sparsom og
består kun afnogle få tegnede
sider med meget lidt tekst.

Disse viser dog alle dele af
byggeriet, men man må ofte
selv regne ud hvordan tingene
skal laves. Det gør i og for sig ikke så meget, for en model somJamaras Corsair er ikke for beglmdere, og
har man 2-3 byggesæts erfaring - gerne
ARTF - render man ikke ind i problemer

Htå

revere,s,

.,",:"T:,,.:."

Hf TI- Gl

dele og et midterslykke. I
men med epoxy og et par trælasker. Da den
færdige vinge er 165 cm - og med sine knaek
ret uhåndterlig - ventede vi med at lime deIene sammen til vi havde monteret servoer,
krængeror og understel.

Uanset om man vil fly'r'e med det medfølgende faste understel eller - som vi gjorde - selv vil spendere et optrækkeligt, skal
en klods til landingsstel skæres fri. Med lidt
forsigtighed kan det lade sig gøre at blotlægge klodsen for beklædning og den kan
tages ud. Hvis man vil bvgge med fast landingsstel skal denne klods epoxylimes ind
på plads igen og det medfølgende understel skrues fast i den. Fjerner man klodsen,
er vingen forberedt til optrækkeligt understel. Det er dog ikke skalarigtigt med hjul
der slår op bagud og drejes 90 gr. På Jamaras Corsair klapper hjulene udad. Der skal
skæres hul til hjulene i vinges beklædning,
Der medfølger plastichjulkasseg, og efter
pålimning at lidt træ kan man få understel-

Der er også en lem til krængerors-senroeme gemt under filmen.
Dsse skæres fri og servoeme monteres bag
på den. Vi lukkede kanteme med blåt tape.
Krængeror monteres med medfølgende
indlimningshængsler, som vi valgte at sikre
med nåle. Servoledningeme blev forlænget
og salrrrnen med understelservoen forsy'net
med et fælles stik, så der ikke er tre, men
kun et stik der skal sættes til modtageren
når vingen senere skal monteres inden fl1vninger. tækstænger og link er af fineste
kvalitet - rorhomene er af plastic og ikke af
samme fine kvalitet.
Kroppen
I den store krop skal haleplan og finne limes

fast i de allerede lavede huller der gemmer
sig under beklædningen. Rorflademe monteres som krængerorene. hrden sideroret limes fast skal halehjulet monteres. Der er

Data

Spændvidde

1560

mm

1275

mm

Lå.nqrle
\'ægt
Bæ'rencle areal

3500 g

Trngdepr-rnkt

85

50 dm2

mm

bag forkanten

Motor
Propel

OS 120 firtakter

15xil 3-bladet

hullel i kroppen til iorbinclelse mellem hjul

valgte at sætte Multiplex BB sen'oe.r til høj-

Hverker-r Kim ellcr jeg flrr,r'el normalt kunst-

og ror.

de-, side- og krængeror og gastrækket og en
Hitech til understellet. Da alle servoer sad

flyvning, mcn det var ikke sr,ært at flyve
simple kunstflyvnilgsmanør''re med den.
Corsair'en fl).r,er også forholdsvis lang-

Motoren skal monteres på det allerede
brændstofsikrede motorspant. Der et krycls
på motorspantet som skal være ud for centrum af motoren for at få propellen til at side midt i cowlet. Dette er en stor hjælp da
der er ret meget sidetræk bygget ind i spantet-

Del er lige'pl.rds til den store
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på plads, manglede kul at programmere
senderen, så rorene fik de rigtige udslag.
Testflyvning
Efter den ret korte byggefase gik der et sfvk-

ke tid før testpilot Kim Eriksen var klirr til
en testf-h'r'nirrg. En solbeskirrr-ret jur-ritlau
med s\'.lg i.intl L.lci rnmr-r'rrn onl
C, --.-..t.:. :,':.:. '1 . ..:..:. : .'- -.t'-ic,ir
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Der rar n,S\'i1ei.:U.:.i. t.ir..j u- :.:\:.:j:,
men den store Ctrr:air r iiiu n:r'jt: it: {.: pj
næsen, så da starten sku11e ga, gav Kint mc)-

dellen lidt højderor samtidig med at han
gav motoren gas. Og så lettede Corsair'en - der skulle kun et par meters tilløb til! Heldig.is havde motorerr så
meget power - og modellen var så
velfly'vende - at der ikke var tilløb til
panik. Corsair'en steg mod himlen
med et brøl - Kim havde nemlig end-

t*u

fået sat en lyddæmper på moto-

,"Jr
I sikker højde blev modellen - efter

etpar

klik på højderorstrimmet - fløjet igennem
conlet Ved tlrpsiTrsc

\,j -.,:::,.J::r!.

de mest almindelige manør,rer. Rul, loop og

pi:..i. :.t: ::-,..ioren. \/i
pakkede den ind i lidr EIrl' .-<:n. Den biiver holdt pa plads ai drt :ri: :iir-rv -r rvoTanken sættes p.1

bræt, som vi valgte at forsiærke r.:ei ei ckstra lag krydsfiner.
Servoeme blev skruet pa pla.is oE irajk-

stænger

til motor, højde- og si.lenr

'plev

i,

rr-j-

klargjort og monteret. Trækstanger

deroret var ret blød, så den valgte r-i at sxirte ud med en lidt stivere rundstok.
Radiogrej

Der er ikke grund til at benytte andei end
gode standardservoer i Corsair'en, og sa
selvfølgelig en understelservo med lav hoj-

de og stor vandring

til hjuloptrækket. M

rvgf'lvvning forløb uden problemer, og de i

somt uden tendenser til tipstail. På intet
tidspunkt - selv ved langsomme landingsincltlyvninger - var der tendenser til stali,
men lige nreget hvor langsomt Kim satte
rnoclellcr-r i clet lidt høie græs, gik den på
næsen. I'ænc l.rndinser kr'ær'er helt klart
kort gr.r,s oq or clsc.
De irri-:ir' itri't t ar lrr;r'gct af at lntltort'n
:.rric. \.1iu], si intjen modellen næste gang
.-i-:. r'.:.:i r; t-h vepladsen, ska-l c-ier skæres
s:.rr: r,ulier i ct n let, sa kolelutten kan slippe uci. Dtn iorsie ciae blev problememe klaret ved at tage conlet af - og sa kan det nok
\'ære at der var pon'er til rådighed i rigelig
mængde.

Efter starten kunne modellen tr"ekkes
lodret mod himlen så 1ænge piloten havcle
lyst. Det har ikke noget med skalarigtig
flW.i.g at gæe, man var cia meget sjovt og det fortæller at modellen kan klare sig
med en mindre motor. Mon ikke en .90 firtakter vil \'ære et rigtig godt valg!
I et tysk blad har jeg læst en test af Corsair'en med en .61 totakter. Denne motorisering fik pæne ord med på vejen, men der
skulle mere end 650 g bl,v til at afbalancere
modellen.

vejledningen anviste rorudslag viste sig at
passe. Skulle fly.vningen se harmonisk ud
med store bløde sving og langsomme rul,
skulle i hvert fald højderoret bruges meget
moderat, og der skulle drosles til halv gas.
Og harmonisk bør det se ud, når en semiskalamodel som Corsair'en flyver.
De'r varblandt tilskueme enighed om at udseendet var et hit. Og at hjulene gik den forkerte vej op, var der vist ikke mange der bemærkede. Men at de var væk, var noget de

Har man lyst til en stol, hurtig- og letbygget
semiskalamodel af en warbird kan jamaras
Corsair anbefales. Modellen er meget velflywende, og kan flywes af piloter der er ude
over den første krængerorstræner.
Kvaliteten af træarbejde og beklædning
er i top, men plasticrorhomene og trækstængeme til højde- og sideror trækker ned i
helhedsindhykket af et godt ARTF bygg"-

i'leste bemærkede

sæt.

-

og påskønnede.

Konklusion

Corsair'en er en model der er let at flywe,
og man som pilot hurtigt føler sig tryg ved.
Den t-lrter faktisk som en rigtig god traener,
31
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Jan fra Electric Flight Equipment mente jeg

havde et rimeligt grundlag for at lavc en
test, da jeg havde fløjet med flere andre 3D

modeller bl.a. Diamant no limit, Diablotin
standard, Diablotin 2000, Diabolic sant et
par fladkroppede fun modeller. M blev errige om at jeg lige skulle se samlesættet, ior
jeg sagde ok til at teste "dyrel". Dereiter var
der ingen tvivl. Den ville jeg geme teste.
Den havde et flot udseende, og Ttrpmodel
har virkelig indført en nv meget hr.rj standard for disse ARF modellcr.
Alle delene vinger, krop, ror osr.., r'ar pakket ind i separate svejste plastiklrosL.r. Det
største problem med at pakke delene r.rd er,
at man s"rtter f-edtecle lilgre pa dem, n;rr de
kommer ud af poseme. Det ser ud som om
de folk der beklæder modelleme med Oracor.er arbejder med handsker på. Bygg"samlevejledning er lavet pa engelsk med
gode skitser der er meget udførlige. Konstruktionen af modellen minder meget om
opbygningen af Diabolic'en, som ieg har
skrevet en artikel om i et tidligere Modelflyvenyt.
Kroppen

Kroppen er oprbvgcet med en gitterktrnstnlktion fr.r vinge til h.-:ir-. Dcn iorreste .le1
..ri kroppen er br.gq..t i i nr::.. 1,..: L.a.s.:. B;:-

r'len.ri kr,rFFCn

rr I n::: .r:'c-t.:.: .i.:.:

palimet Lra h ærS af krL)ppen. Drrg er li€r 1
mm krydsliner hvor understellet skal monteres. Den forreste del ai kroppen og canopy kan skrues af og man har en fin adgang
til radio udstyr og tank. Cowlet er udført i
indfarvet epoxy. Understellet er lavet i 3
mm piano og skmes fast i bunden af krop-

I bvggeinstmktionen er der en fell i målsætningen for placeringen af motoren. Jeg
kontaktec'le Topmodel i Frankrig, der godt
kendte problemet. Det var nu blevet rettet,
men det var et problem der var på de første
mocleller de sendte ud fra fabrikken. Min
model er nr. 9 der har forladt fabrikken i
Tjekkiet. Alle modeller er nummereret.
Haleplan og finne

Haleplan og firure er traditionelt opbygget

gitterkonstruktion. Begge dele er udført i 9
mm balsa lister. Haleplan og finne passer
perfekt i udskæringeme i kroppen. De
medfølgende hængsler blev monteret, jeg
var dog lidt skeptisk, da jeg ikke synes at rc>
rene kunne give ret stort udslag, men dette
er en 3D træner så jeg ville ikke ændre noget, jeg ville se hvordan de virkede under

testflyvningen.
Yinger

Vingerne er iigesom Diabolic'en opbygget
som en åben konstruktion, hvor den forreste D-box har dobbelt så mange spanter
som den resterende del af vingen. Forkarrten er en 5mm bals.rliste. Der er ar-rvendt -1
1r.11 g6ll.j.11ker ..:i b..rl:..1 i vingcn. -\llc korn'Jlrla':l:cn'.e :l- 't'lrg.'r C: -ii:l--:=.'i 1'.'. C\C
i::l.i:-{r
-
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qeme i',ar ucr speciei-c rul prLri:l. st ln vi
kender fra Diablcrtin'en og Diabolic'en. Som
på Dabolic'en skulle kr-rn krvdsiinerpladerne til krængerorssenroeme limes i r.ingen.
Krængerorene er tilspidsede for at passe

del). Stikr ingerne er samlet

olcr i stk. 16

mm aluminiumsror med 2 sn'restifter bagerst pa vingeprofilet. I stedet for .rt s.rmle
vingeme med el.r-stikke; mtxterede jeg
dem med 2 stk. 6 mm pi.-.siik L.rrlt.-.
lndbygning af motor

I byggeinstruktionen er ric: \ :s: ilerr'

fcrr-

skellige muligheder for pl.1;g.'',,.n .ri mcrtoren. Jeg valgte at placere ni(1:Lr:!'n skrat
nedad, således at dæmperen r':rie :lrr e pl.rceret under midten ai kropp.g:... Ft: ;: i.r
plads til min Webra 50GT dæn.rre: \..rr dci
nødvendigt at skære iidt af buntitr a: ::rotorspantet, samt lidt ud af br.rnden p.'. -ir..cpen. Ikke en særlig stor oper.ttion. Ic* -:r.'
de en "rund" kasse i 1 mm kn'dsiiner. st:r.
jeg limede ind i den udskæring jeg h.1..ie i;-

vet. Jeg brændstofsikrede tankmm, nr)irrrspant med tynd støbeepoxy. W-ebra'en Lrlermonteret på et fiberfundament, og de nodvendige udskæringer i cowlet blev lavet. Sidetræk og nedadtræk justerede jeg i'ed at
lægge skiver under fiberfundamentet.

Kabriolin'en blev testfløjet en onsdag i april.
Kabriolh er et 3D h'ænerfly, hvilket betyder
den er meget stabil. Ved hovering hænger
den bare, og skal have meget små korrektioner på roeme. Ved 2. testflyvning blev Kabriolin'en bragi til hove'r ca. 50 cm over jorden (stille veir). Den blev bare hængende,
meget stabilt. TrTngdepurktet r'.rr placeret
ved bagerste markering i instnrktionen. Når
højderor og krængeror mixes, kan der udføres meget snævre indvendige og udvendige loop, og cubanske ottetaller. De romdslag
som modellen kan give fra fabrikken er meget passende, og behør,er absolut ikke at blive forøget. Kabriolin'en er den 3D model,
der kan lave de hurtigste rul af de 3D modeller, jeg har prøvet at flyve med. Ved flyvning nr. 5 skulie der igen hoveres i lav højde.
Kabriolin'en blev bragt i hover i ca. 45 ms
højde for derefter at bakke ned til ca. 20-30
cms højde,- MEN da modellen blev bragt i
hover satte motoren ud. Et perfekt stall blev
vdført, men der var ikke nok plads til at rette op. Kabriolin'en stod med næsen ijorden
midt ude påbanen. S... også! Så ny en flyr-er,
sikkert krt..rlt smac-lret! Da vi kom r.rd at kigge
Lr.l clen, r'ar c1e-t clog iKie sa slemt. Et bukket
vinq.'rrrr 69 fiferrtrrene i tingeribbeme har.ic'lrrsrC: s;g. Ds.c L.lev Limet tast igen vha.
!t!r\\. oS c'n ]:ng pr'n:cl, og med lidt tålmo'o11.\'
.iiehe{l
eFo\\'en paiort igennem udskærinscmc i rorlprtrfilet. Heldign'is havde
Electric Flieht Equipment et nvt vingerclr på
lageq, sa den var t1n'eklar igen til lørclag.

til

vingens profil. Konstmktionen af vingen er
meget vridningsstabil.

pen med de vedlagte beslag. Det klare cano-

py Iimes pa kroppen (den demonterbare

Flyvning

Indbygning af radio
I denne model har jeg anvendt siandarcl radioudstyr. Da dette er en 3D træner, mener
jeg det må være nok med servoer der har en
trækkraft på 3kglcm. Desuden var jeg meget interesseret i at se hvad den samlede
vægt blev på modellen med dette radioud-

styr. ]eg anvendte de medfølgende trækstænger til alle rorene, dog udskiftede jeg
alle linkene til kuglelink, for at undgå slør

når modellen havde fløjet nogen tid. De
rnedfølgende horn til rorene er ligesom på
Diabolic'en udført i fiberplade, hvilket er
med til at give nogle meget shve og slørfri
iorbindelser mellem ror og servo.
Beklædning

Hele modellen er meget flot beklædt med
Oracover fra fabrikken (ARTF). Jeg har ikke
set mange modelflyvere her hjemme der
k.:n beklæde en model i samme kvalitet.
F.rn'eme- er holdt i rødt og hvidt. Der medfolger klistermærker til modellen. Jeg kunne dog godt onske mig at der var lidt flere
mærker med.

Konklusion
Ros, ros, ros. I de sidste artikler jeg har skrevet har der vaeret meget ros. Jeg er meget begejstret for de færdige modeller derkommer

fra Topmodel. De er af meget gennemført
kvalitet, og konstruktion, og det er svært at
finde noget at pege fingre af (jeg har ellers ry
for at være meget perfektionistisk). Når man
ringer ned og taler med konstruktøren ved
Topmodel, er han meget villig til at tage
imod kritik af modellen, samt lave evt. ændringer på den. Vil man har.e et 3D fly, der
ikke kræver meget dyre motorer og sen/oer,
er valget en Kabrioiin. Den flyvs1 som en
træne{, og kan med redticerede rorudslag
benyttes som "overgangsfly". Modellen kan
lave alle 3D manør'reme incl. "stigende"
fladspin, hr.ilket er en manØvre ikke alie 3D
fly kan udføre. Kabriolin'en fås også i en

kunstflp'ningsudgave. Det er den samme
krop der bliver benyttet, men et andet sæt
vinger. Jeg håber en dag at få lejlighed til at

teste kunstflyvningsvingeme. Når modellen købes med kunstflyvningsvinger hedder den "The Artist". Indtil videre har det
l'æret en fomøjelse at flyu" med

Kabriolin'en
FlemmingS. Nielsen
DD
dd

Når man firrst l-rar set en stors\'ær'er i ltrftcn og hørt
lrvordan den lri'isler og bruser', ja s(t er man allelede'
"smittet" - FIar r"r-ran pror,et at f]vYe den, ja sa1 er mtrn
blevet "syg" e iter at fly.,e to".". Dcrfor kan vi varmt
anbefale lanclcts sveerrcfl)'r'epiloter .rt søge nye uclfordringcl nred storsr.;evele, merl I skal barc- r,ide;
sr';eveflve'ne. kan ikke blive store nok !

aiFi

Uar'
rnæ
Hvis man ikke vil investerer i dc l-relt store sr ær clir.
så har Lengcr Model-bau n'u'n.letrqcr.t-i! a-i'. ur,-::!
semiscale fly Inecl abachi/str r'r)l-r()t \ itlg:r' i':.---..1:
med ortrcovcq indbyggctie Schcnti' Hirtir'i'r.'llr.tklapper og CFK krop, cllcr' .rltcrn.rtivt helt' l-lr et r
GFK. Lcnger sæ1gel Lrla. DG S0l), DG 505 og DC
1000 mc.cl cn spænr1\ itlde p.r c.r.3.7(J meter særdeles
billiet. Flr enc cr r..igtig godt bvggct og f.eks. DC 800
har virkelig gode f11'r,eegensk.rber. Jeg er sikker ptr
at de d.rrrske l.robbyhandlere vil r';ere behiælpclig
rncd at lijemtagc modellerne.
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t.rrs Kildholt
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feg har brugt følgende i min model:
Plettenberg HP30A / 25 / A3 børsteløs
Shultze 24-40 regulator
SAB symmetriske blade 60cm
Futaba GY.101 gyro
Futaba 9253 digitalservo på halen
Futaba 9202 på Piich, Nik og Rul
Futaba ??? pa motorgas - nååååh nei !!

Furab: 1{9dP DS PC\l modtagcr
Ceiier Sanr'.- RC]r\.].t HV celler
Lr r.rd l:ler.'c :,'i rre; strilm FJ FhJ*'n

hil

I

Efler en hel del år med brændstoflrelikoptere, syntes jeg at der skulle ske noget nyt.

Pakken kom fra Rotordisc'en og bygningen kunne begynde.

i Dortmund i
april, og i år blev der brugt lidt ekstra tid
ved Mikados stand. Mikado har de seneste år gjort sigbemærket med nogle interessante "ellerter". Enkle og leite med meget stive konstruklioner. Andre i min klub
har stiftet bekencltskab med andre el-helikoptere, men c-ie er .rile temmelig slatne i

Konstruktionen er ret enkel, og der er
ikke ret meget der er svært ved samlingen. MEN: Det virker helt utroligt at
Mikado efter min mening har lavet alle

Vi var som altid et hold

konstruktionen - og trem for alt, alt for
små.

Det var da ogsa "Logo 10" der var mest
interesse for pa \likados stand i Dort-

mund, sikkert pa gr.ind ai prisen. Har
man som jee roc-let mc-tl i l)cc heiikoptere så er der altsa ikke n'reqet sjol i minimale

helikoptere. Jeg stocl 1ænqe og rorlede ved
Logo 20. Det er en el-i.reiirtrpter pa storreise med en "-16-heli" - al:sa nled en rotordiameter på omkring 1,31m. Da jr.g kom
hjem fra Dortmund bestilie jr'g str..:ks en
Logo 20 hos Rotordisc'en. Ieg bestilte den

med Plettenberg HP300/2J, Aj oS

en

shuItze24-40 reguiator. Rr-rndt om pa nettet - bl.a. hos 3D supermanden Bob lohn-

ston, kan man læse, at seh-om Logo 20's
navn antyder 20 celler - sa f-ln'er den
bedst med 24 celler. Jeg købte derfbr 2 x 2-l
celler Sanyo RC 3000 HV til modellen.

huller hvor de mange seivskærende skruer skal bide sig fast, for store. Man skal
virkelig passe på når man sarnler modellen, for ellers får man let overspændt
skruerne. Jeg satte modellen op som beskrevet i manualen.
På fly'vepladsen skulle det r.ise sig at re-

gulatoren totalt nægtede at samarbejde.
Det undrede mig en del for derhjemme
havde alt virket som det skulle, godtnok
med kun 20 celler. Efter at have rodet med

det et stykke tid prøvede jeg 20 cellers
pakken igen...Vupti - så \'irkede alt igen.
Det viser sig at spændingen på 24 HV celler er lige lovlig høj. Der er en indbygget
beskyttelse i regulatoren der siger "hertil
og ikke længere". Ved at tappe 200 mAh
af nvopladet pakke kan det lade sig gøre
at ia regulatoren til at acceptere pakken.
Jeg har haft kontakt til Shultze. De har tilbr-rdt ai justere regulatoren - men det må

blile

en gang til vinter. I derure sæson må
jeg lele med at skulle aflade en smule in-

den t1n.ning.

Opsætningen ai helikoptc'ren er utrolig
nem - bortset fra gaskurven. \Ian skal gi\/e ret meget "pedal" - til gengæld er clen
børsteløse motor utrolig god til at holde
omdrejningeme.
Man har 8 min på en opladning med
masser af sjov og yderligere 2 min hvis
man fl)'ver relativt pænt. I den forbindelse snyder det lidt at hover faktisk krær'er
temmelig meget energi. Hvis man flyver
forsigtigt rundt, får man længere flywetid,
end hvis man hor.er hele tiden.
Logo 20 er fuldt kunstflln'nings og 3D
klar - blot skal man på pitch-servoen anvende et lidt stcrrre rorhclrn end anbetalet.
Ydelsen kan sammenlignes med en \reloplagt -16'er; dvs. noget bedre end en 30'er
og næsten lige sa r.eloplagt som en 60'er.
Efter et par tlnrrhger er gearet slidt til og

lyder modellen bare rigtig godt. Som så
mange anclre el-flv kan det dårligt blive
stoj man bliver bortdømt for. På 50 meters
afstancl kan man intethøre. Endelig en elhelikopter der har en ordentlig ydelse og
err ordentlig kvalitet. Fedt at Rotordisc'en
så

har taget alle stLlmper på lager- det er bare en nødvendighed at man kan få reserr-edele

hurtigt hvis uheldet er ude..
Jens

Munk

Sydkystens Modelflyvekiub, Greve
35

I

Modeludstilling i Do rtmund
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Billedet her til venstre er fra KFKs Jet-Tiæf i weekenden 3.-4.-5.
maj 2002. jet-træf havdebesøg af
11 piloteq, heraf 2 tyskere. Vi var
desværre ikke så heldige med
r-ejret, men det blev et par gode
dage alligeve1!

Den danske jetmotor, Simjet,
lr

\'.-:I Lrænt IcPræsenteret, men Peicr L.:ub fra Tvskland br-r.rgte en

li

ostrigsk mtrtor; Takad ofsky.
Alle piloter viste meget dvgtig

l,
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fln"hg,

fii
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r.tr kutr sma-

skader så som beskadigede understei mm.
Jørgen Holsoe

t;i
fit

og dcr

Billederne (heror er og uncler) er fra den store modeludstiiling i Dorhrnnd hvor adskilligc danskerc
hvert irr clrager necl for at se noget af dei vpperste inden for modelbygnirrg af alle arter Der handles også
en del p;l trdstillingen. Billeelerne taler for sig seh'.
Panoramabillcdct - dcr clcktronisk er sat sanrmen af
5 billeder - r,iser den store hal hvor flvmodellerne er
udstillct.
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Stig Anclersen og Keld Hansen betrag-

tcr Kcld Hanscns Kangaroo.
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Ny RC-Redaktør fundet
Det tog heidigvis ikke lang tid at få besat
den ledige plads som RC-redaktør. Steen
Larsen, som mange sikkert allerede kender

fra indlæg i Modelflyvenyt og på RC-unionens forum, henvendte sig og fik pladsen.
De "gamle" redaktører byder hermed Steen
velkommen og glæder sig til det fremtidige
samarbejde. Modelflyvenyts læsere kan byde Steen r.elkommen ved at sende artikler
og billeder til ham - se adresse i kolofonen
på s 6 . Steen fortæller om sig selv:
Med venlig hilsen
Poul Møller
36

Lidt om mig selv

|eg er 35 ar og startede min karriere som
"rigtig" modelflywer i RC-Ørnene på Amager. Efter nogle år flyttede min kæreste Helen, jeg og lores datter Lee, til Stevns, og jeg
bler. sa medlem i Køge Model Fly "-eklub.
Efter et par ars par,rse blev jeg endnu engang medlem af Klubben og her grk det så
Jeg blev r.algt til formand
for klubben i år 2000, min første bestyreises

pludseligt stærkt.

post så der er mange ting der skal "læres",
men det er interessant og udviklende. En af
de ting jeg prioriterer højt i klubben er sik-

kerheden ude på pladsen. Det sociale er og-

vigtigt for mig.
Hvis jeg skal kategorisere mine interesser
inden for modelflrlning, så er jeg ganske
så

almindelig sportspilot. Hovedvægten ligger dog pa skala f1y og skalrigtig flyvning.
Som nogle måske har luret så er jeg meget
til at bygge fra rigtige byggesæt eller endnu
bedre fra tegninger, frem for færdige fly.
Steen Larsen

Påfiøring af mærker

$E Alq

Da jeg fol et stykke tid siden, skulle piiføre
nogie m;erker på et restaurerilgsprojekt af
en 17 år gammel Piper J3, be.sluttede jeg mig
for selv at skære mærkerne ud af selvklæbende Oracover. Problemet kom da mærkerne skulle sættes på, for det skr-rlle jo gerne blir.e helt lige. Jeg tænke lidt over sager'ne og kom frem til følger.rdc procedure som
virkedc helt pcrf-ekt pai bådc krop og vinger.
Stari rle d at tcqne nogle fclter hr.or:i bog::.-.\'!-|]'! '-..-r>>rr'. P:. dcr..ne r-n.rde sikrer rrran
>-- ::--. . ::,-,.:- !':l: -l::r.ltlL'i. T.:q tlerCitC|en
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Nu kan man s.i klæbe malertapen fast til
modellen, sådan

at

bogstaverrre ligger

præcis hvor man vil have dem. Træk så forsigtigt filmen bag på Olacoveret a f, bogstav
fol bogstar,. Sålænge den malcrtape sorn

ligger over bogstaverne har fat i rnodcllen,
r.il bogstavet aubmatisk rette sig ind.
Det fær'dige resultat.
Denne metodc kan også bruges på andet
end lige bogstaver, og så er det slut med
skær'e marrker, fclrdi "nu satte dcn sig altså
fa st!

"

_-l-

Bjame Sørensen

,.

-. I-:-

I I :'l' -.-r.

Læg nrærkcrrlg 1rp uiicr rlu iuilc,ii \.rrser og kl;cb den så tast til t.rpre11 Pa bordei.

Nu er bogstavcme linet

100');, præcist op-r
med den ønskede afstt'rnd.
Tag malertapen frem igen og klæb dette
fast til den ør.erste del af bogstaverne. Igen
er det en god id6 at mindske kiæbeeffekten.
Herefter trækker man tape og bogstaver af
bordet og kan overføre det til modelleu.

sE #{*;
ffi"

En hilsen fra USA
jet Danmark har fået en hilsen fra USA.
Den har måske interesse for flere af Modelflyvenyts læsere, så her er den:.
Her er en hilsen fra Florida. Srm alternativ til Jet World Masters har vi lavet et
nyt \{M forjets. (Frank Tiano står for arrangementet) Scale Jets krtemational blir.er et årligt jet stær'ne i november i Or1ando, Florida.
Stærrret alholdes på Lakeland Linder

-

Airport der er samme sted som Top Cun
og EAA Sun N Frm.

Scale Jets

Lrternational har samme ska-

la regle'r som Top Cun og der inviteres 80

piloter ira hele veldenen. Der flyves kun
i en klasse, og der er ilgen regler om at
pikrterr skal har.e bygget modellen. Det
er også OK at slille op som et team. Der
fll.r'es fra 4 flight lines, så fl1'r'ningen kan
afvikles or.er 3 dage.

Der er mere information
rvlvvr,.franktiano.com

på

.

Best regards

John Christensen
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Flere

indtrykfra Dortmund

Billcderne er fra den stor moclcluri.tillir: :
Dortmuncl l)otrl N{ollt'r omial.r t -r :id. lFotos af Poul Møller
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Bill Gunston

Krigsflyenes historie
Borgens Forlag,2002

299,-kr
En bog

for drengerøve .,.

Lad det da r,ære sagt med det samme. Sidder du og sluger alle Discoverys udsendelser om fly, vil du også elske denne bog. Den er
stor og flot med en masse information om emnet - iige fra de første
obsen'ationsballoner ti1 de mest modeme pilotløse fly.

Hver side har sin or-erskrift, og opslagets emne bliver belyst
med billeder og tekst. Det siger sig seh.at ingen emner bliver dybtgående behandlet, men selv om jeg har set de flest af de før omtaite Discovery udsendelser, er der mange informationer i bogen jeg
ikke har hørt om før. Jeg har fx stået med et projektil fra en A10 i
hånden og imponeret set mundingen af den mangeløbede maskinkanon. Og jeg vidste godt at maskinkanonen var så stor som
en

bil, men at den var så stor som billedet fra bogen herunder vimig alligevei.
Så alle drengerøve, skriv roligt "Krigsflyenes historie" på ønske-

se4 overraskede

sedlen. Bogens 192 sider giver mange timers interessant læsning,
når det ikke er flyvevejr.

PNM
Redaktionens yngste dren gerør.

Tanker om klublivet

For at folge op på min

artikel om hvordan der kan skabes aktivitet i en klub,

vil ieg her beskrive lidt af hvad vi indtil nu har lavet i Køge Modelflyve klub

Den 21. april i år havde vi "vindposehe;'s" i
klubben. En begivenhed der de sidste man-

ge år ''bare" har r'æret en dag, hvor folk
dukl<ede oF\, oq s.t pa at vildposen blive
hejst, og maske 1i.i nogle enkelte medlemmer, men man sidii..: hur:r*i igen.

Forrige år pr.-. --'ce -. : >,'. .:: -irrangL.re et
"officielt" arr(:nS€r.=:.: >--::r -::-. .-.::s rl.ent
hus" for at anir.ere !i::r--:-. .-.: ::,eJIemmer til at mr.ele ct ** :1..-,'e- Dt:::-ri:rogså en del op, F.€r'! -rr€ :e:
=.::i= :1.- -:
vi blev glade, da cer iukieue n.'S-e n-.ei*:
aktive piloter op ra Svckr-sien-< \Ic'dei,t'lrveklub, og viste hvad de kunne. Dette giorde, at der blev tloiet næten hele tiden, det
er vigtigt på sådan en ci.-:g, hvor publikum
jo skal have noget at - pa. Inden arrangementet var der blelet lavei tblgende: Plakater blev sat op i de nærmeste supermarkeder, pressemeddelelser blev til omtale i tre
lokalaviser og et besøg i lokairadicen. Resultatet et ganske pænt besog.-rf publikum.
Men så vidt vides ikke nogle nve medlemmer direkte pga. dette arrangement.
I år blev det så gentaget - og til min store

glæde "UDEN" nogle gæstepiloier (iklce
forstået på den måde, at der ikke må komme gæstepiloter). Men glæden r.ed, at vi inden for klubbens egne raruner kunne holde et arrangement kørende en hel dag. Der
blev gjort det samme som sidst, at man fortalte om selve dagen, dog blev plakateme

sat op i flere butikker, tankstationeq, biblioteker mv., men også længere væk end tidligere. Dette arrangement har til gengæld gi-

vet tre nye medlemmer, som vi hilser velkommen. Det har også givet en større aktiviiet i klubben, for nogle af dem, der sjældeni kommer på pladsen fik hilst på hinanden, og de fleste fik også fløjet uden at der
s\r'te nogle r-rheld, udover skoleflyveren
.

" under fl amin goræs, hvilket
:-:.':--jlc g.:i' nul.likum, hvad de åben-

r..:s :eci t- live

i-: :--

t

:::::-:-. ii '. i:.:c: i.:. i:elc- d;gr-n -.rk ja!!.
E:- :: :--::=-=:.< -J.1'.€: .:e: ..iedr- .-.khviIei L.;. i: i', ::: :=:.--,.i l--i--:llii ::ri. :.:tr r:
Lrn t'ruge. na: r'i ss:- J::ri::iiic €i :ir\rtr,
stæ\-ne.
De

erfaringer vi indtil nu har giort er:

Pressemeddelelser ud i rimelig tid - ikke for
tidligt ej heller for sent - 8-14 dage før afhængigt af medie. Aviser er tilfredse med at
få pressemeddelelsen ca. en uge før. TV skal

åbenbart have lidt længere tid end som så.
A4 eller ,A3 plakater bringes ud til de
nærmest liggende hobbyforhandlere ca. en
måneds tid før. I supermarkeder er der nor-

oner ikke vil have en stor plakat hængende,
så er en lille bedre end en stor, men start
med at vise dem, den store plakat.
Tag ud på pladsen dagen inden og få slået

græsset, afmærket parkeringspladser og
standpladse4, tjekket at alt er der, og at pladsen ser så pæn og velholdt ud som muligt.
Dermed være ikke sagt, at der kun skal

være 6t årligt arrangement, men omvendt
behøver der jo ikke at være publikum til
hver gang, en intem konkurrence kan være
ligeså god.
Har det så båret frugt?? -JA!lDethar det,
ior to ar siden var der ca. 3 (he!!) rigtig aktive piloter i klubben, nu er der en 6-7 rigtig
aktir-e og vderligere en 3-l sh'kker, der
kommer ned og i1n'er ottere end de har
gjort for, så det er meget positivt. Men vi
stopper ikke her, jeg fon'enier ikke at alle i
klubben bliver aktive, det er urealistisk.
Men det skal geme være sådan, at kommer
der nogle interesserede personer ud i klubbery så skal der altså også være noget at se
på - andet end en pænt klippet "græsplæne".

også oplagte (spørg først om du må få lov at

Senere på året vil jeg skrive om de kommende tiltag, og hvad det har betydet for
klubben og medlemmeme i håbet om, at
det kan komme andre klubber til gode, som
er i samme sifuation

hænge en plakat op). Det er en fordel at have begge størrelser med da nogle tankstati-

Steen Larsen
Køge Model Flyveklub

malt en tidsbegrænsning på en uge,

så

hæng dem op dagen efter de "tømmer" op-

siagstavlen. Thnkstationer

i

nærheden er
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Nyheder...

www.cenfuryheli.com og se selv

Det kniber med at få nyhederne til landet,
fortæller Poui Erik fra Witzel Hobby. Men
lidt bliver det da til. På modelsiden er robbes Concorde (1) og Multiplex's Sky Cat (2)
nu på hyldeme. Begge modellerne er lavet
a{ stærkt skum, men hvor Concorden kun
er beregnet til elmotorer, er Sky Cat lavet så
den enten kan udrustes med en gearet elmotor eller en lille forbrændingsmotor.

mange atvælge imellem.

Materialer
Robbe fortæller ikke nærmere hvad Concorden er lavet af, men skriver at det er tough foam. Det ser ikke ud til at være flamingo, men om det er så solidtsom EPPmå
tiden vise - måske præsenterer en pilot den
som "Min model". Modellen, der har et vingefang på ca. 800 mm og vejer i nærheden af
et kg, flyves med to 400 motorer, en 7-cellet
akku og standardgrej.
Sky Cat'en er lavet i elapor. Dette materiale er kendt fra T\vin Jet'en, og det er meget
solidt (jeg taler af erfaring). Den små 110 cm
store model kan valgfritudstyres med en eleller en forbrændingsmotor på 3,5 nI 4,5
ccm. Vælger man el, er mulighedeme mange.

Multiplex foreslår en geared Perrnax 600

og 7-8 celleq, men skal det være vildt, kan
motorer med op til 500 watts ydelse og 10
celler sættes i modellen - så skulle det være
muligt at lave torque-rul med den.
Ny lader

Poul Erik går selv og venter på robbes nye
Power Peak MAXAMP lader (3), der ser ud
til at r'ære en heftig sag. Fx kan den lade
med 12 A og atlade med )? A og programmeres til ai lade og ai-lade akkuer helt op til
99 gange. Ladestop kan enten ske r.ed den
kendte delta peak metode eller ved tempe-

raturmåling på akkuen. Måske lader Poui
Erik os se nærnere på laderery når han får
den hjem.

Heli-nyt
Rotordisc'en fortæller om den nyeste helikopter med CCPM st).ring på swashplaten
fra X-CELL, at det er en heit ny type helikopter, der er beregnet både på FAI - 3D og
helt almindelig fly"r'ning. Navnet er FURI
(a) ogbla. på grund af denlave vægt(fra4,2
nIa,7 kg) er der overskud af power til hvad

flWr-ti.g der ønskes. FURY leveres til 10-13
ccm og 15 ccm. En FURY EXTREME til
OS91-SHX, Webra 75-81AAR eller YS 80
kommer senere på sorruneren. Prisen er fra
kt.5775,-.
Best bodies ...

Fra Century (5)kan Rotordisc'en levere
"The best bodies in the buisness". Vi kan
desr'ærre ikke vise billeder der yder de
smækre kroppe retfærdighed, men kig på
40
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Tojeiro

Den viste Tojeiro (6) kommer fra Laser Models og forhandles af Hobby World. Modellen er udviklet af det belgiske F3A team og
opfylder alle krav til dagens F3A konkur-

hvor alle dele
er skåret ud med den seneste laserteknologi. Det sikrer stor præcision, og Laser Models hævder at deres Tojeiro er både lettere,
rencer. Tojeiro er et byggesæt

stivere og mere præcist udført end støbte
modeller. Tojeiro'en er 1840 mm i vingespand og 1990 mm lang. Vægten er 4200 til
4500 g, hvilket giver en vingebelastning på
ca.65 g/ dm2. Den anbefalede motorstørrelse er .120-.160 to- og firtaktere el1er 24 ccrn..
benzinmotor. Prisen hos Hobbv World er
kr.1800.
Svævere

I den anden ende afprisskalaen har Hobby
World et par håndkastsvævere (7)med glasfiberkrop og traebeklædte skumvinger. De
er begge på 150 cm spændvidde og vejer ca.
350 g. Spin styres med krængeror og v-hale,
mens Umi nøjes med v-halen. Prisen for de
to modeller er henholdsvis k:r. 767 og k:r.
739.

PNM
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lens B. Kristensen er den danske
og han har regnet

lidt
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teoretiker (og praktiker, da han også flyver selv!)

på udviklingen i retningen af propeller med variabel stigning.

Mange flyver nemlig med sådanne propeller.

Den sidste del af

stiget

Når propellen kører langsommere vokser

Efter den hurtige start går Wakefieldmodellen ind i en rolig stigefase, hvor vi med god
tikrærmelse kan antage at flyvehastigheden
er konstant, og lig med den fart modellen er
trimmet til at glide med - måske lidt hurtigere, da modellen er næsetung på grrnd af
den udfoldede propei.

Da motorens kraftmoment er aftagencle,

vil propellen køre gradvis langsommere.
Man plejer at beskrive propellens arbejdsbetingelser som funktion af )"-værdien,
som er defineret ved:

V
1

2nRn

hvor V er flyets hastighed, og n er propellens omdrejningstal målt i omdrejninger pr
sekund. Enhver propel virker bedst ved en
bestemt l"-værdi, som afhænger af propellens udformning, stigning samt hvilket pro-

l.-værdien, og propellens arbejdspunkt
rykker til højre på kurven. På et tidpunkt
virker propellen ikke længere optimalt. Det
kunne derfor være nærliggende at forøge
propellens stigning gradvis under den sidste ciel .rf stiget. Sa rvkker kurven pa figuren
nemlig mod hojre, og vi burde kunne holde
propellen på optimal r'irkningsgrad i hele
stiget. Dette argument er gammelt, og blev
tidligere her i landet fremført af flere af de
kendte Wakefield-navne.
Så enkelihænger det imidlertid ikke sammen. Der sker nemlig det at når vi øger stigningen, kører propellen langsommere end
før. Kurven rykker ganske vist mod højre,
men det gør propellens arbejdspunkt også og forbedringen indtræffer ikke. Jeg har
med mit computerprogram Wakes 7 gen-

Virkningsgrad (7o)

fil der er i propelbladet.
Figuren her til højre viser, hvordan propellens virkningsgrad afhænger

af l.-vær-

dien. Det er en teoretisk beregning på den
sædvanlige Andriukor-propel monteret
med vinklen 28,5 grader 210 mm fra aksen.
Vi ser at denne propel virker bedst ved ).=
0,35 hvor virkningsgraden er ca 839i,. Ved
l.=0,45 vindmøller propellen og lrækker ikke længere, når l" er under ca 0,28 r'irker
propellen dårligt, fordi bladene heit eller
delvis staller.
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I

nemregnet flyvemønsteret for en wakefield
med Andriukov-propellen monteret med
normal stigning samt med stigningen både
forøget og reduceret.

Vi sætter motorens moment til 0,07 Nm (det
svarer til situationen ca 8-10 sekunder før
propellen kiapper). Vi får følgende resultater for model og propel: (Se skema 1)

Vi ser at propellens arbejdspunkt hele tiden ligger ca 20ol' over det optimale - og det
har ikke den forventede virkning at sætte
stigningen op. Tværtimod - sidste række i
tabellen viser modellens stigeeffektir.itet,
dvs. hvor godt den omsætter energi til højde. Vi ser at ved den laveste stigning vinder
modellen ca. 0,25 m højde for hver loule
motoren afgiver. Og det er faktisk en ulem-

pe at sætte stigningen op! Årsagen er at
trækkraften aftager når stigningen forøges,
og så betyder luftmodstanden mere.
Hvis ændring af stigningen ikke hjælper i
den sidste del af stiget, hvad så? Det viser
sig at man vil kunne opnå virkelige forbedringer ved at sætte propellens rac-lius ned.

Hvis vi reducerer Andriukor-propellens
radius fra 31 cm til 27 cm (det mindste mit
program kan arbejde med) sa vokser stigeeffektiviteten ved moment 0,07 Nm fra0,24
fr,l0,28rn/1, dvs. en forbedring på 17%.
Så konklusionen bliver, at i den sidste
halr.del af stiget har variopitch ikke den store beh'dning, men stigningen kan med fordel r'ære mindre end på lraditionelle propeller med fast stigning. Valget af stigning

To propelnav

med variabel

stigning. Stiliningen indretter
sig efter gummimotorens drejningsmoment.
Stort drejningsmoment givcr
stor stigning og
omvendt. Disse
nav er lar.et i

Ukraine og
koster en halv
herregård!
Propelbladene
er hjemmelavccle.

primært ænire tl\1'enr.'r-<ir.r;r. r.i r--:'. <
mindrebeh'dninq lbr præ-r:aiioneme. H\ -i
vi kunne udr-ikle svstemet ciertil, r-ille der
være noget at hente pa at bruge propeller

Skema 1

r-i1

\-inkelændring -6grader

I (model)
I (optimal)

med regulerbar radius.

0 grader
rl

ll

0,50

0,27

0,31

0,13

0,21m/l

0,22m/l

Stigeeffektivitet 0,25mlJ

_l

L

Starten afstiget

+5 grader

0,33

Vi vil her vurdere betydningen af propellens stigning ved at se hvor højt modellen er

oppe når motorens moment er kommet ned
på 0,230 Nm. (Se skema 2) så her sker virkelig noget! Vi ser at af disse \'ærdier er stigning +3 grader bedst, det svarer til en indstillingsr.inkel pa 31,5 grader ved 70 o6 radius, dvs en nominel stigrung pa 835 mm.

Lignende beregrLing blot at'læst ved moment 0,4 Nm. (fu skema 3). Sa her ser vi at
den største stigring (nominelt 9-10 mm) er
denbedste. Praksis med -\ndnukovs variopitch-systemer er at propelien monteres til
bladvinkel 26 grader r-ed radius 110 mm,
dvs. en nominel stigning pa t+-1.i mm. Stigningsvariationen er + 12 grader, dls stigningen starter ved 1030 mm :'r.rc:l åfiaser
hurtigt. Det lader til at Andriuktrv h;.r ramt
helt i plet.
Igen kunne det være interessani i sieciet
at ændre radius: (Se skema {). Det læsger io
op til et udviklingsprojekt - en propel med
variabel radius, som starter Yed l\ 370 mm,
har den sædvanlige radius på ca 310 mm etter 5 sekunder (ved moment 0,23 \m) og
derefter formindsker radius til ca 270 mm
når motoren er svag.

Skema 2
Vinkelændring

-6 grader

-3 grader

0.grader

Højde
Varighed

35,93m

38,84m

.11,23m

3s

3,5 s

3,8 s

Skema 3
Vinkelændring -6grader

+6 grader

Højde
Varighed

77,5m

23,1m

1,25 s

2s

Skema 4
Radius
Højde
Varighed

310 mm

350 mm

400 mm

21 m

24,25 m

27,96m

7,6 s

2s

2,6 s
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Webmaster/FF-Nyt:
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e-mail: 100776.1403@compusen'e.com
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Angel og Piper

Unionens adresser:

Økonomimedlem:

Web-adressc: lsu'n.ffu.dk

Karsten Kongstad, Degnebakken 22, Vigcrstccl
.1100 Ringsted,

Det bliver igen et spændende og interessant nummer af

Modelflyvenyt!

Tlf.: 57 52 57 03

e-mail: kk@ringsted.dk

Formand (og post til):
Tom Oxager, Månebakken 5, Dalby

Modelflyve Nyt / Materialer:

4690 Hasler,, Tlf.: 56 39 85 95

e-mail: oxager@r-ip.cybercitydk

Jørgen Korsgaard, Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handen'itt, Tyskland

Næstformand:

Tl f. : 00.19-.1608-6899

e-mail: jkorsgaard@foni.net

Hugo Ernst, Ægirsvej 38
7000 Fredericia, Tlf.:75 92 92 93

Giro og medlemsregistrering:
Pctcr Buchn'ald, Ellehøj 49, Høm

Distriktsleder Øst:

4100 Ringsted, Tlf.: 57 64 33 88

Bo Nyhegn, Birkevænget 2, Gadevang

r'-m.ril: buchrvrld@ pr'*t2.tele.clk

3.100 Hif lerød, Tlf .: 1E 26 73 06

Unit,tten' girtrnutttntt'r: 7l i trili

Forhabentlig lil der ogsa
\rære masser af gode billeder fra stæ\'ner og konkurrencet af de flotteste modeller og flere gode tips og ideer fra læser til læser.
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... er navne på profilcr til rigtige fly-vinger - og til modelfly-vinger.
Nogle er meget gamle og andre er ret så nye.
I tredseme blev den svejsiske A-2 flyver H. Thomann inspireret af
profilkonshr-rktøren Seredinsky til at konstruere profilet FZ som vi
viser her med almindelige koordinater.

SD

Profilet udmærkel sig ved en besynderlig underside, som stori
sct ikkc har nogen indvirkning på opdrift og modstand for profilet.

H. Quabeck HQ

Seredinsky
Martin Hepperle MH
Køster 66
CS 68 Schwartzbach
Thomann
Ritz

T:i g.irs.-:i.1 L.eil tler forh'kkelscn en nlasse prlads til hovedbjæls:r'.. :rrr-n L.::'. r ærc un :r)lsi(rnskåssr. ellcr Lrare e t enkclt kulfiberrør.
FF-rcd.rktoren h.1r bvsget
den med et ligrende profil.

or flojet en -\-1 model filr en del

år si-

Modellen fløj så godt, at den fløj bort!
Et profil med denne mærkelige underside har fået betegnelsen flamingo-profil, og det kan så absolut anvendes.
FF-redaktøren
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V Skerninge,Tlf.6221

19 05

E+ail: faucr@get2rret.dk

Jesper Iensen, Th. [3rorsersvcj 28,

Fritflyvnings-Unionen

Formand: Tom Oxager
Månebakken 5, D a1by, 4690 Hasler'
Tlf.: 56 39 85 95
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RC-unionens sekretariat:
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T,: *r ll nl -''. i:r \ lltrS ir7
11, Lr

El'.:

:l.ro,

"..::-:i.
il :

s.

rr.i-:ri.ri 2 rc-urtrorcn.clk

Gir,rb.rnk 316-l-lt 6

Tlf. tid: Nlandag-torsdag kl. 15.30-17.30
Fredag/lørdag/søndag cr telefonen lukket

Helikoptermodeller:
Hcnrik Larscn, Kalrrndborgvej 96,
.1470 Svebølle, Tl f.20 15 72 17
E-mail : hl20:1572-17@mail.r:l k

i

l

llC-rurionens hjcmmcsit-1c på internettet: n'rvtrrc-unionen.dk
E-mail adresse til bestvrelsen: bestyrelsen@rc-rrnionen.dk

I

Ij

Linestyrings-Unionen

Formand: Niels Lyhne Hansen
Gormavej 14, 7 080 Børkop
Tlf .:75 86 62 19

Adresseændringer:
2
KLUBBER

kltrbber har ændret kontaktadresse:

Vestsiæliands RC-klub,

Henrik Clausen, Kirkebakkevej 31, 4\90
Dansk Modelflyve Yeteranklub

Formand: Erik l(nudsen
Amagervej 56, 6900 Skjem

TlI.:97 3517 67

i
!
I

I

il

Ny Klub

Munke Bjergb.v. Tlf. 57 80 73 7,E-ma|L

Vi kan igen byde r,,eikommen til en ny klub
på Grønland, nemlig:
Ilulissat Modelfl yweklub

mclausen@mail.te1e.dk

far

Jacob Nitter Sørensen

Lanselands Model fl weklub
Finn Rasmussen, Tværvei 11,5932 Humble

Box527,3952 Ilulissat

T11.6257

1.5

08

Rettelser!

i år er antallet af restanter steget
til 204 omregnei i kr. 78.200. Vores nettotal
2909, men

RC-Ømene
Preben Junl Andersens E-mail er således:

pjuel@pc.dk
Ivsk Luftcirkus Soiald:
Frederik P. Frederiksens adresse er: Oldagervænget 5, 6950 Skjern

i øvrigt klubfortegnelsen
nytnr.3/2002

Se

i modelt-lvr.e-

A-certifikater

1.626

Lars Pedersen
Storkøbenhavns \4fk.

1.627 HenrikChristensen
Radioflyveklubben

7628

Peter Larsen

Holstebro RC Modeiflrn'eklub

1629

TorbenJørgensen

i630

Østjydsk Mfk.
Henrik Silfuerberg
Svendborg Mfk.

1631

Steen Larsen

Koge \4fk.

1632 Clitt B. Scl'ru.artz
7633

Fbge \ltt.
Simon Ltrcli

7631

\ordir :k RLi:.'-:r':-_:r:. Ccrir I
Peer Frtrs; Ol--:-.

1635

Trm Culmr-e

Dronnin,jlu:c \1-^
Radioflr.i'eklubben

7636 HenrikKristiansen
Sæby

Mfk.

H-certifikater

068

Steen H. Jørgensen

Radioflyveklubben

069

Henrik Larsen
Mk. Falken

Stormodel-Piloter

5899
7543

udgør herefter 2969 medlemmer. Det vil si
ge, at vi har forøget vores medlemmer med
60 personer fra ;'uni 2001 til dato, hvilket
næsten kun er halvt så stor en fremgang
som for et år siden, hvor vi havde en forøgelse på 113 medlemmer.
Vi vil anmode de rcspektir.e klubber om
at kontrollere om nogle af deres medlemmer flyver selvom de ikke har betalt deres kontingent, idet en del af restanterne er
medlemmer af en klub. Enhr.er modelflyveklub kan når som helst bede om en fortegnelse over deres medlemmer i RC-unionen, den eneste omkostning for klubben er
en telefonopringning eller et frimærke.
Vi har haft en del problemer med at flere
af vores medlemmer ikke modtager Modelflyvenyt, årsagen kan være mange, men ofte er det fordi folk glemmer at melde adresseforandring. Husk at melde adresseforandring til sekretariatet. Vi har også konstateret, at flere af de medlemmet som opgiver
firmaadresser, kan Avispostkontoret ikke
altid finde i deres database, og medlemmet
r il de'lior ikke modtage Modelflyvenyt.
Si t'l cn j an. 2001 ha r .r ntallet .r f hcr.n'end e1-

i:.i ir-.. l-trici l:lle l:ciilcntll!.r \'æ1-r-l ca. 7ll0
lr.l>.,:.:t r, - :':: -\--:'.-<:--i:-: :aili:li:a: alellenl
-i
-:. r, :-- \ -s-.,-c.-L --.l.l.cllll-.<1. :r'l tl .:-le ars iici ritien ia dctc' l.:i oq sttrq..rir'me,lem 100 og110. I et års tid har ri anfori en
tbrtaidsdato for betalingen, og denne skulle
gerne overholdes. Yderligere finder r.i det
betænkeligt, at mange af disse potentielle
medlemmer, oplyser, at de er medlem af en
klub.

I øjeblikket er der

133 potentielle medlemmer, heraf skal de 15 ikke medregnes,
da betalingsfristen endnu ikke er ol'erskredet, men af de resterende 118 opgiver de 34

Tomas Arrdersen

at være medlem af en klub,

Østhns \ Iodeli-h,r'eklub

svarer

hvilket næsten

30%. Der bør nok foretages en
kraftig opstramning i flere af de danske modelflyveklubber.

2749
8671

Storkobenhar-n-c \ Itk.
Ejvind Larscn

Orientering fra styringsgruppen for kunst-

AilK1

Mfk. Gudena

flyvning.

8s50

Torben Jørgen-.rn

7583

Østjydsk Mfk.
Kim Ravn JorgerLr€n

Vi har nu aflroldt de 4 første konkurrencer
for i år og der er kur een tilbage som vil blir.e afholdt her i weekenden d. 17 og 18 au-

Ellehammer RC-kiub
Kim Høgsgaard
Nordvestjysk Mik.

Vores medlemstal er her sidst i juni maned
3173, hvor medlemstallet for et år siden r.ar
3090, med 181 restanter og et nettotal pa

også

til næste år, da der formentlig vil være

nogle af sportspiloieme, der vil prøve lykken i Nordic klassen.
I FAl-klassen er det stadig de samme hoveder, der konkurrerer mod hinanden. Vi er
dog så heldige at vi t.ed nogen konkurrencer får tilmeldinger fra udlandet. I år var det
fra Sverige, og sidste år rrar det Tyskland,
der stillede op. Det er meget godt med lidt
udenlandsk konkurrence, så man kan se
hvad de flyver med, og hvordan de flyver.
Hvordan er det så gået med de 3 første
konkurrencer. Vi startede med at afholde
Falcon-cup i Falcon ved Veerst. Her var der
8 deltagere i FAI klassen med følgende resultat:
Finn Lerager
nr. 1
Peer Hinrichsen
nr,2
Ole Kristensen
nr.3
Torkil Hattel
w,4
Erik Toft
nr.5
Leif Widenborg
nr. 6
Morten Laugesen
nr.7
Svend Plougstrup
nr.8

Nordic klassen var der 5 deltagere inkl. en
ir.r T\'skland. Resultatet blev følgende:
I

Cunther Ellerlrrock
Bj.:rne

\

I.rclst-n

nr.

1

nr. 2

Etqeri \eistrupr

nr. 3

Froc-1c_

nr.

Ame \ladsen

nr. 5

.[en-;c,n

-1

I Sportsklassen var der 6 deltagere og resul-

tatet blev som følger:
Lars Høj

nr.

Ejner Hjort

w.2

Mikkel Frank

nr.3
nr.4
nr.5

Karsten Ottsen
Finn Mortensen
Lars Bramsen

til

\lichac.l \iel:en
Holstebro RC \ {odel t'ln'eklub
Poul Ofier.en

7222

stor fremgang. Vi kan derfor se frem til, at
der også vil være deltagere i Nordic-klassen

1

nr. 6

I X-klassen var der 2 deltagere, og de

fik føl-

gende placeringer.

Erik Nymark

nr.

Hans Jørgen Kristensen

nr.2

1

Den næste konkurrence biev afholdt i Ringsted på sjælland, og var de Sjællandske mesterskabe4, her var der igen fint fremmøde,
og der blev igen vist flot flyvning.

gust.

Vi kan i år se, at der har været stor tilmelding til de afholdte konkurrencer i alle klasser, dog lige bortset fra X-klassen hvor der
indtil nu kun har været 2 deltagere. Det tager i'i stille og roligt, for hvis der er nogen
i1ere, der får'lyst, så er klassen klar til at
modtage og måske med et lidt ændret pro-

gram, som Erik Nymark og Hans Jørgen
Kristensen er r.ed at sætte sarrunen.

I

sportsklassen har der været en dejlig

Resultaterne er som følge:
FAl-klassen. Finn Lerager blev sjællandsmester igen, kan man forledes til at sige,
da det er nogen tid siden, at han har haft
kraftig konkurrence fra sjælland. Men det
ser ud til at der er ved at ske lidt på fronten, da Torkil Hattel er ved at komme i rig-

tig god form.
Finn Lerager
Ole Kristensen

nr.

1

nr.2
47

Peer Hinrichsen

nr. 3

Ejner Hjort

nr.5

Torkil Hattel
Erik Toft
Leif Widenborg
Morten Laugesen

nr.4
nr.5

Claus Christensen

nr. 6

jørgen Christensen

nr.7

nr. 6

nr.7

X-klassen, ja de kom igen de 2
og resultatet af de-

Nordic-klassen

res

Den sjællandske mester blev Eggert Neistrup fra NFK, som med en anden plads
kunne sikre sig titlen som sjællandsmester

blev igen i Erik
N)nnarks favør,

da Anders Rasmussen kommer fra Sønder-

jylland.
Anders Rasmussen
Eggert Neistrup
Bjarne Madsen

Dan Severinsen
Frode Jensen

kamphaner

Lørdag morgen klokken 8.00 begyndte de 6

anstrengelser

men jeg har hørt,
at de kommer
igen til jM i Veerst,

nr.

hvor det er den
jyske mestertitel,
der skal kæmpes
om, og så vil det
blive spændende

1

nr.2

nr.3
nr.4
nr.5

om der kan ændSportsklassen

res på placerir-rgen

Her skal det lige nævnes, at der ikke deltog
nogen fra sjælland, så der kunne ikke findes
nogen sjællandsk mester.
Lars Bramsen
m. 1
Karsten Ottsen
nt. ?

ved demre

I X-klassen kunne der heiler ikke findes

no-

kon-

kurlence.

Det er doq alierede nu klart, .rt r i
ma on-ske tilli'kke
til den dalske mester i FAI og X-klassen. Vi I'ille i år prør'e at

kamphaner finde den danske mester ved at lade de 3
indtil nu har stillet op imod hinanden bedste resultater tælle til DM titlen i stedet

gen sjællandsk mester, da de 2

der

Sønderjylland.
nr. 1
HansJørgenKristensen nr.2

for, at det var ved et stævne, at han blev fundet. Det betydea at man ved at vinde de 3

Den sidste konkurrence som jeg kan nå at få

N).nnark studeret nøje i løbet af vinteren, og
forberedt sig grundigt til de første konkurrencer. Finn Lerager kunne i Grenå med 3

begge kommer fta

Erik

Nymark

med i bladet denne gang, er fra det nyligt
aflroldte Grenå-Cup. Det blev aflroldt som
navnet antyder i crenå. Igen havde klubben sørget for en god stemning selvom vejret om lørdagen kunne have r'æretbedre.

FAI_klassen

I

I

i1

i!

i

Bernt Olsson, Sverige

nr.

Finn Lerager
Peer Hinrichsen
Ole Kristensen
Erik Toft
Leif Widenborg
Morten Laugesen
Svend Plougstrup

r:r..2

1

nr. 3

nr.4

Eggert Neistrup
Frode Jensen

Emst Christensen
Ame Madsen
Anders Rasmussen

sejre sikre sig

DM titlen for FAl-klassen og

Erik Nymark kunne sikre sig DM titlen i Xkiassen. Det er sådan at udenlandske deltagere ikke tæ1ler med i ranglistery de tæller
kun med i den enkelte konkurrence.
Ved de Sjællandske mesterskaber kunne
Finn Lerager også sikre sig SM titlen i FAI
og Eggert Neistrup kunne sikre sig SM titlen i Nordic-klassen.

nr. 5

nr.6
nr.7

Styringsgruppen ønsker de nye mestre tillyk-

nr. 8

Jeg

Nordic-klassen

Urban Forsløf, Sverige
Cii nther El lerbrock, Tysk.
Bjame Madsen

første konkurrencer ville kunne sikre sig
DM titlen. Dette havde Finn Lerager og Erik

nr.

1

m.2
nr.3
nr.4
nr. 5
nr. 6

m.7
nr. 8

ke.

Lars Høj

nr.

Mikkel Frank

nr.2

Finn Mortensen

nr. 3

Lars Bramsen

nr.4
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1

distance (FAI regler). Disse målinger
kraevel i ør'rigt, at man har en del folk til at
hjælpe under konkurrencen, i alt 8. Hjælpeme r.ar piloter i Odense Modelfllve Klub
og deres familier. (r'i vil geme benytte lejligheden til at sige tak til alle hjælpeme, og en
ekstra stor tak til stævnelederen Poul Hansen )

Under briefingen bler,' det besluttet, at
sikkerhedsområderne skulle omfatte de
sædvanlige områder, ( liner, spillinie, B-basen og klubhus) men der ud over besluttede vi, at det også skulle være forbudt at lan-

ønske landsholdet, der skal

de i de omkringliggende marker. (Detie for-

til Spanien til de Europæiske mesterskaber
til september en god tur og held og lykke

bud kom desværre kun til at gå ud over de

demede. Holdet består af Ole Kristensen,
Finn Lerager, Torkil Hattel og som holdleder Morten Laugesen. Han:.re Westergård

Da vi kun var 6 deltagere overwejede vi
efter massiv opfordring muligheden af at

vil til sidst

tager rned Ole som hans hjælper, og da hun
er en stabil dommer herhjemme, vil hunbe-

stemt også kigge
ved mesterskabet.

lidt på bedømmelserne

Anders Rasmussen har igen kvalificeret
til at være dommer ved mesterskabet,
og vi vil da også ønske Anders held og lyksig

SportsLlassen

deltagere sa smat at dukke op pei Odense
modelf'h'i'eklubs i1n'eplads, hlor stævnet
skulle afholdes. Enkelte havde or.emattet i
campingvogn på flyvepiadsen. Timen op til
klokken 9.00 hvor vi skulle spise morgenmad og holde briefing, blev brugt til at stille udstyret op. Der er som bekendt en del,
som skal stilles op til F3B konkurrencer, for
at kur.rne tage tid, måle hastighed og måle

ke med det.
Peer Hinrichsen
Referat for Fynbo Cup lørdag den 25/5 - 2002

to undertegnede).

afuikle stævnet på en dag, men det blev besluttet at vi skulle se tiden an ti1 sidst på eftermiddagen. For at sk;ine r.ores hjælpere
mest mulig besluttede stær'nelederen at afvikle de 6 runders distance i træk, da det er
denne disciplin som krær'er de fleste hjælpere. Under distanceme, som normalt er en
af de lidt farlige discipliner for modelleme,
skete der heldigvis kun et enkelt uheld.
Søren Krogh knækkede et servobraet under
en hård landing
Til middag var distanceme fløjet og vi

kturne sætte os ti1 Lrorcls og nr r]c err r clitrr-

lcnt polse r.r.red blorl, sonr

hj11;.1r11g

Kasper; Kirstcn os Per h.ir tle tiilrrlcrlr Lr.r
\,c)res klubgrill. Efter cit lt.rir riilc> rtriddagsp.ruse r'.rr li kl.rr til .:i p.ri.r*rnrle c1i-

\iinrien \.rr r.rgct lil, sa clet
gav mtrlieherl for Iroqle q\)rlc st.trter og cler'urcd nocle rocie s;.gsfl-litler. Dcsr'æn'e garv
dcn tilt.rgcr-rtlc r inrl prolrL'rncr med splilrgcnde liner.
Terr.nikkr.n Lrlev air iklct siclst p.r clagen,
sciplir-r--n spcccl.

clct gjorcle at tlcL vtrr lanet mellem terrnik
boblernc -.a c1e r blev ind imellcrn forsogt at
tlvve skr'ærrt pa tr.ehegnene. Kkrkken I9.30
\'.rr st.a'\-net cx'erstaet og cftL'r oprvclning
spiste vi pizza. Ilesultatelrre blcv udlcgnet
()g efter pucmicor.crrækkclse korte piloter'rre hjema'rd igcn.
Solcn Hclsted og \liclr.re1 \lrrnk

Referat fra

2002

Dcn iørstr. u'eckenc-l i Mal blev sr,arr ekon-

Resultat, fly-off:

kLrn'enccn "JM F3J" af-holclt pa Lincltolpr
Flyr'.."t'',.. r'cd Holstebro. F11,r,ningerr foreeik ovcr 2 clage og \,ejrct artcdc sig no€icnlrulde pær.rt mecl roligc vindfori-rolcl og
en smnle termik dcn før-ste dag, men ret
bl;.-sendc og rncd bvgel or-n sønd.rgen. I alt
12 pilotcr val tilrnelclt og cler blcv fløiat 7
inr'lleclenclc rurtcler og 3 f1r'-ofi r-rrncler' (iina-

1.
2.
3.

le rr"urcler).
Jcspe.r Jensen fi'a Sonderborg floj rncd TrinitLls og Calypso Cobra og fortc konkurrcn-

Re'sultatlisten:

fra st..rrt til slut. Fleinrich Jørgcnsen blcv
Jr-rrvel. I)eter
Mikkelscn blcv nr 3 og tloj oesa n-red er.r Tri-

cer.r

nr 2 os iloj mccl Trinitus og
nitus.
Resultatliste Fynbo Cup 2002

I)cr r .rr clcsr
\\ re :.urrl!r'r.

ærLe

ilere lravar icr i lolrct af
Clrristctrscn

l.ilibl,lrdt Lrls

Jespcr

Jenscn

Heinrich
Petcr

2570

Jorgensen

Mikke.lsen

2531
242E

Resultat, indledende runder:

i. Jespcr Jenscn
6000
2. Peter Nlikkelserr 5969
3. Heinrich Jørgenscr.r 5661
l. Ole Blomseth
5617
5. Hans Dahl Christensen 5379
6. Henrik Nielsen 5362
7. Erik D.lhl Cirristensen 5318
fl. Lals Christenser.r 5309
L). Uffc M;rrkr.rssen 5176
10. L.eif Mikkelscn -1591
. j.rrnt: Solcn-.en 1578
lil]
ll. \li,rir l:c'kl
11

B

.':':.:,:..1.'
,.J

l],1

illt('t ll('ttct

PJ

r.

-r.illiic ir l',l.lril-. l.'lr.

T.rk ril I{rrlsigbrrr \lo.irlilvi
cl s og klr-rLrhus.

riiiiL.

ioi- i.rir

.rf fl1'r'eprl.r

Fallien$ $vævctræf
D

9-5-2002

Der sker det at Kim Jørgensen slæber Kasper Holgers Svæver op med hans
hækdyr - da de begge tilsyneladende mangler lidt udfordringer - så mener Kim
at de skal slæbe på ryggen - og som sagt så gjortl! Kim ruller først og så følger
Kasper.

Dette gør de et par gange og da tle

vil

tage en

"runde" bliver det lidt for spændende da de ligger på medr.indsbenet

- der overhaler sr';er-eren
(trods bremser fuldt ude) n6ten trækrlvret og
Kasper udløser så svæveren.-.. \lerr flot og imponerende var det.. Se billedet herunder.
Steen Larsen
Køge ModelFl\1'e Klub

"-æ#
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lmDM

h:*o,ow{Jryeff
Ttræi

3 | . aUgUSt (med resen edag

/fiWeMode[ Fflryeklub

frT*fl8"

sø. 8. september 2002).

S.M.S.K. Sjællands \{odelsr'ævefln,erklub

inviterer til

2m DM og til den Nordisk Postkonkurrence for 2m modeller.
Der flyles lordag d€n 31. august med reseruedag søndag

,ar:l€]wg{i

den 8. september 2002.

D\{ il\a

es på StL'nslctten i Herste-

døster, S.M,S.K.'s flyrueplads. Dt'r vil for deltagerne i DM
være et startgebyr på kr. 50,-

llrl

I år vil vi tage fat på en forhåbentlig kommende tradition i

Der er briefing kl. 9:,15 og vi starter

Køge Model Flyrreklub...

flyves efter 2m regleme, hvis I ikke har dem eller kender

Vi aftrolder et hobbv flyvertræf hvor alle kan være med og
vi kan hygge os med sæialt samr'ær og masser af flyvning.
Da vi kun har ca. 7 km ud til nogle rigtig gode skrænter,
så kan vi - hvis der er vind nok og i den rigtige retning - tage

dem, kan de læses

ud og flyve enten Combat, Pylon eller ganske "alm." skrænt-

august 2002

svævning.

Vælger du i stedet at deltager i postkonkurrencen, flyver
du på din egen plads og kan så sende resultatet pr. mail til
post@smsk-rc.dk eller alnindelig post til Steen Høj Rasmus-

Der vil lørdag aftcn blive tændt op i vores store grill

-

hvor du/i kan fa grillet ieres medbragte mad til den store fællesspisningsaften. Der lil r'ære salg af øl og vand til meget rimelige priser. Ønsker du at tage familien med så er de mere
end velkomne

- og skulle de mod forventning blive trætte af
modelfly, så er der over for vores plads en oplevelse der hedder "Texas Ranch" hvor man kan opleve livet som "Cowboy"
eller "lndianer", med alt hvad dertil hører....
Der er strøm på pladsen, toilet og køleskab samt koge-

blus,... Vi er godkendt til stormodeller og har en plads på ca.
I l0 X 130 meter så der bør være plads nok.
Vi håber at se så mange piloter med familie som det er

ningen kl. 10:00. Der

/ hentes på wn's'.smsk-rc.dk under 2m.
Af hereyn til planlægningen må du meget geme tilnelde dig
med oplysning om kmal og OY nr. til Stæn Høj Rasmussen
på post@smsk-rc.dk eller 43 45 17 44 senest torsdag den 29.

sen. Resultatet bør være

freme

sen6t mmdag den 16. æp-

tember men meget geme før, resultatet kan så ses på vor
hjemmeside og senere i Mod€lfl'ryenyt,

Vi vil opfordre alle deltagerne i postkonkurrence til at sende et foto af model og pilot sammen med resultatet, vi vil så

bringe det på vor hjemeside.
Alle der ænder resultateme pr. e-mail, vil modtage resultatlisten når den er udarbejdet kort efter deadline den 16. æptember.
S.M.S.K. ser frem til at vi bliver dgtig mange til DM, vi ser
også frem til at der kommer rigtig mange deltagere i årets 2m

muligt
Med venlig hilsen
Steen Larsen

/

Køge Model Flyveklub

postkonkurrencen fra Finland, Island, Sverige, Norge og naturligvis også fra Danmark.
S.M.S.K. ønske alle 2m piloter god termik.

Med venlig hilæn
S.M.S.K. Sjællands Modelsvær'efl

l{FK-CUP 2002

I

'ryeklub
Steen Høi Rasmussen
Tjørnehusene20,2600 Glostrup
E-Mail: post@smsk-rc.dk

7.- I 8. August

Nordsjællands Fjemstyrings Klub indbyder hermed til den
11. NFK-CUP i kustflyvning i klasserne FAl, Nordic, Sport
og X. X dog kun til 7 kg, da vores plads ikke er godkendt til
stormodeller.
Stæ\'net afholdes på r'ores flr'r'epLrds kaldet "Rakt'ttr'n", be-

Helikopter Kunstflyvnings skole trin 2 - 2002
28 sep. 2002 (- resen

edag søndag d. 29.sep. 2002)

liggende mellem Grrnderod og Fredtofte. Se KRAK kort for
onskes. Kort og korerejledning kan også

Københaln og Omegn, side 76. Kortskit* tilænds, h!is det
*s pa klubbens

Vi afholder Helikopter Kmstfl)anings skole trin 2 på Filskov
modelflyweplads. Formålet er at bygge videre på de grund-

hjemmeside. mnv.rc-nfk.dk.

læggende kunstfl yvningsdelser samt autorotation

Da området i skrivende stund er ved at blive solgt, kender

!

For at kunne deltage skal man have deltaget i Helikopter

vi endnu ikke vor fremtidige udlejer og om vi km blive enige
om en lejeaftale. Dette er forhåbentlig alklaret inden stævnet.
Såfremt det vil være nødvendigt at flytte til et andet sted, vil
der naturligvis blive givet besked herom ved tilmeldingen.

Krctflyvnings skolens trin 1 eller kunne lave Rul - Loop og
Torque Turn - altså kume fl'rye frit rundt på "Heli- himlen!"

For FAl-klassen, er stævnet udtagelse til VM og NM 2003.

Fra fredag den 27 sep. kl 15:00 kan der flyves på pladsen.
Tilmelding er nødvendig senest d. 18. sep. gebyr: KR- 100.00
Til frokost lørdag kan vi tilbyde flotte stykker smørebrød, ø1,

Vi stalte! med briefirg lørdag kl. 10.00.
9øndag er der briefing kl.09.00.
Der vil r,ære mulighed for trimflyvning fra kl. 08.30. Minimum deltagerantal: 3 i FAI, Nordic og Sport,2 i X-klassen.
Sportsklassen vil blive afviklet lørdag, hvor der flyves 3 runder. Der kan købes

ø1,

vand og pølser m.v. på pladsen. hvor

der også kan camperes. Der kan camperes fra fredag aften.
Der er gode toiletforhold. Lørdag aften vil der

blile

.trrange-

ret fællesspisning. Tilmelding skal ske til Torkil Hattel
48 48 30 03 med

Lørdag d. 28. sep., starter med briefing kl 10:00 og slutter med

debriefing kl ca.18:00

vmd kaffe og kaffebrød.
Hvis der er steming for at grille lordag aften, starter vi
grillen efter debriefing! Forud*tning for deltagelæ er at man
moder til briefing! Tilmelding hc:
Thomas Stæn*n email: sho@maersk-pilot.dk
Benthe

\iei*n

Tlf: 75 88

pi tlf.

il

5-l
På

oplysning om RC-numer, klas*, frekr en:

Filskov Modelflyveklubs vegne
Kaj H.Nielsen

og hvor mange der deltager i fællesspisningen L.rd;q.

Starttebyr kr. 150,- for F-\l og \ordic.
Startgebvr kr. 100,- for Sport og X.
\-el modt

\FK

TILMELDINGS BLANKET
til helikopterkunstflyvningsskole Trin A28-29. sept.
Navn:
Adresse:
Postnummer:
FRQ:

Klub:
Email:

Tlf:
Antal smørrebrød søndag å 12,- kr:

50
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l-inestyrings-Unionen (CL-Unionerr) er den

-- \
\1.\\\ 'Tr'\
\
_

elanske Jandsorganisation for modcJflyvning

\

nrecl I irrestr-rede modcl

ct

fly

Unirnerr er tilsluttet Kongclig D.rnsk Aeroklub (KDA) og Fdcl6r.rtion Aeronautique Inte'rnation.rle (FAI).

Årskontingentet for ar 2002

:

Scniorer 275,-kr.

Officiel Stæynekalender 2002

DATO/RES.DATO KONTAKTPERSON

E-MAIL

STÆ\AIENAVN

i00,- kr.

Mccllemskab kan opnås ved henvendelse til
forcningens kasserer, ellcr ved intlmeldclse i
cn af de klubber, der er tilsluttet unionen.

Svæveflyvning, F3F

12.10 13.10

Juniorcr

JørgenLaræn,97936290 joergen.k.larsen@wanadoo.dk DM,F3F

Unionens web-adresse:
rv*,rr'.modelflyvning.dk

Svæveflyvning, F3f
??.??

Uffe Markussen, 33 23.12 03 uffe-markussen@mail.eik

POST BEDES SENDT TTL

S\I

F3I

JN,r

FiB

Svæveflyvning, F3B
i7.-18.08

John Rasmussen,86 5-t 23

31.08-01.09

Jesper Jensen, 51 22 69

00

{.1

Johnv@post5-tele.dk
repseifusk@post_tele.dk

DM F3B

Unionsformand:
\icl. Lr hne'Hansen
Corm:r'c j 1J
7t)St) Iiorkop
tlf. 75 116 62 19
E-mail: lt'hne@gct2net.dk

Kunstflyvning, F3A
17.-18.08

El

Torkil Hattel,48 48 30 03

NFK- Cup

Smrrlcrkær 266

flyvning F5B-F5D

31.08 01.09

Kasserer:
Per Sauerberg

Peter Bec[ 44 48 28 08, NFK/EFK87

7190

Udtagelse FSB

Biliund

Ttf. 75 35 36 01
E-ma il : sauerberg@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Ly*

is"g",**T"å3.n

g gt1!l e n

t e r 2002
.\RRANCØR

Nymark,86,il 50 52
Børge Thorup (Randers Flryeplads)

Per

\{F1..

Gr.:era

\lFK Cudenå

Hyggetræf

16-18.08.

08.

Tlf.329+71

Fredericia Mfk.

C.rr.tcrr

Steen Larser; 27 34 36 54

Køge Mfk.

1;.-l R. 08. Jens Damhøi Andersen, 21 40 57 gg
06.-1-18.09. Bjarne Bartels4068 46 63

Jorgcnsen
1b I

- ::-.--,:1.s:oi-:nui

el

k

-\rqc \\ rb,.r;

Tlf. 97 20 97 37
E-mail: fam.wiberg@mail.tele.dk
Regeludvalg:

Sydkysten

Jesper Buth llasmussen

Almavej

8

9280 Storvorde

Trtæis Lund

l5

11 10 0Z

Sydkysten

TlI. 98 31 91 98
Unionens gironummer: 5 20 87 69

2M Dl'|, sl.lsK
Steen Hrr

ir

EFK 87

Heli-hygge-træf

31.08.

S.

:-.::r::.:.lc

Soneiers.tard:r cj 3t)
7-100 Herninp;

Eltræf

2315.0$.

17

l-:r-r:: i-::.:.L
Torben Enemar! 75954298

Hobbyflyvertræf
17-18.

Lundeager 28
2791 Dragør

E-mail: jg@n'albom.dk

0pvisning

14.08.
01.09.

Jcns Geschrvendtner

R:snris-n.

post@smsk-rc-dk

51

Mf O nortensen nonWE æ
-J'-o_--

JUNIOR
HC.FALDSKÆRMSUDSPRINGEB
Vægt 250 g
Kan styres med 2-kanals anlæg

Kr.830.00

Kr.705,00

OMDREJNINGSTÆLLER
Viser f ra 100 - 99.000 o/min

Kr.

Kr.345,00

SPEED 25 GT AERO

Ny4,1 ccmmotor

..,,......

WEBRA katalog

60,00

TO NYE KOMPLET MODELLER, DER MANGLER KUN 8 AA BAfiERIER TIL SENDER

r

WINGO PORTER

o
PIPER J.3
Spv 750 mm. vægt 240 g

Scv. 13C0 mm, med motorer

rt
ANGEL

. Kr.1250,00 Spv.750mm.vægt220g .....

Kr.1265,00

MULTIPLEX NYHEDER NU PÅ LAGER

... , .

Kr.1095,00

.....

Kr.785,00

Modtagere

til mindre fly
med fuld

rækkevidde

SKY CAT Spv. 1085 mm
Til 3,5 - 4,5 ccm brændstofmolor

Med PERMAX 600 gearmotor

. Kr.750,00
. . Kr.925,00
,

....
...

P|CO3/4vægt9g,mål40x17x13mm
PICO 5/6 vægt 14 g,mal47x17x17 mm

WINGO

Spv1100mm,medmotor

Kr.375,00
Kr. 425,00
PARTENAVIA
Spv, 1500 mm, uden motor . ,

.

Kr.775,00

CAD 20 L
ROBBE CONCORDE
Spv. 800 mm, med2stk. SPEED400

Spv.986 mm, uden motor ..

motorer....... Kr.935,00

Motorsæt

Kr.850,00
Kr.475,00

ECLIPS
Spv. 100 cm
lvlotor
1,5-2,5 ccm
Nu med

krængeror

Kr.640,-

LIGHTNING 46
Længde 700 mm, med SPEED 600 motor . , . . . . . . , Kr. 1 025.00

RAINBOW II YACHT
Velegnet for begyndere,
Længde 500 mm, hojde 700

Besog vores internetside på:

mm

www.leif-o-hobby.dk
Kr,795,00

Sprængfyldt med informationer til hobbyfolket

Alle priser et incl. 25"k moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgle varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNlr.rcsrr DER : MAN DAG - FREDAG KL.

13.OO - 18.OO .

LØRDAG KL. 10.OO-12.OO

i

ri:|,

::i::l'r rf"l

MFN
14odelflyvenyt
- det er

dit blad

Erug det!

Skriv orn dct cler opi.lge r rliq
. clin vndlingsmo<lel

.
r
.

...

dir-r sjor.estc oplevelsr'
clit mest fatalc stvrt
clen flotteste Lrræmic

o den mc:t bcsr'ærliqt' :.:::ilin,j
dc gode oplcvelser i klul..oc'n
Skriv og iirrtæI, om lice det iu st.ncs

r

er vigtigt!

til

Stof
skal
.l

I'lodelfl yvenyt

*rrcts til grenrcdaktt rrntc

n:\ .rFl ).r\

(.n\

l(' r,.ti,r klr'r.

oq

i{ic iil

\' .rrlr*: r :iie

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden
måned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 2002 (i alt 2 blade) er 80,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

d. n
7.

()rganirationsskrf, rcferatcr, i ndt i.lel:er
el.1ign.

.kal ipg st'ndes til dt.rcspcktilt'urrit>

n!15 srkrr't.rri.t tr'r.

Pas på

Referater

l,r-'

'.: ::
.lIr.. :.:: .:"

-':, . '..'

dine blade

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rurrune 12 numre af
Modelflr,r envt - altsa to årgange.
Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke limes,
"hulle= , eller klippe ior at fa bladene til at sidde fast, og cle kan let tages ud igen, hvis
man skulle ia h'st tii dei.
Samlebindene er lavet i meget krattigt plastbetml<ket karton.
På forsiden og pa ry'ggen er der tn'kt -\lodelt-ln'en\-t.,. De ler,eres i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n) tan'e(r) du

' . :. -.

-

' f '' -'

Tekst
Tr't'-t. :.:i..i.'. -..::t :.:t'::
fi'rnr. i.-rr :a\i:! :- .::>-::::
tltulr,;i - qC:r.. : r: ial::!.\:i-l.rrni:i r)'j i:d!il
:l.ccicilc iiiir.:ilrin{er mcd 'p.rlicr, btrkse elIt,r lign. LIrr:k, nt ogsa lbr tekst('rnt's ltdkrurnr!'ndc skal der nrerl*.nrics t t udprini.

ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.
Ekspeditionsgebyr

Billeder
Uilir'der som strrdt.s s.tnr::ten

llrJ rriiklt

Vi har desværre måttet indfØre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,Ekspeditionsgebp'et er kr. 10,- og går til dækning af portoudgifteme ved udsendelse af bestilte blade og mapper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr. Hvis du ikke vil

r t l-

lcr refr.r,rter, r il lrir\ r rciii-j'r rr:, irr :. ilrr op]1 -t r l\\ ( r::

.i. -i:l

kunrt,-' to;

irllr'.

i'.:;, : \ i . ,.-- i;t.rnr
.: '. :i.::.:it::r. \le'n
ur)Jl.rli .rl:i.: ,:: :i.: r c L:::..\:r :.r : alarre.
\r:.,,'--.:."..:. i:: :. :: --. :r-:.ii.
sl,r'iit t'-:r::-i-:. - :
{a)t:,r :ki.':-:s: ::..: .
II)1.(,-trrrr:r.r:r: :

::

:'r r::r cle:

:.

.:

klippe i bladet,

Ilillcrir:::r :::r::'-i:-: -: - -t --. :..: ,..i:rnt
;i.ic:.i.: s-:: ::r.;-- -': --.-. :: :a::\..1 ilt .ir,.:.., i:.::- '- . .' -- -:
M

skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

-

losni:r{.

Udebliver

så

Hermed bestiller ieg:
Abonnement for resten of 2OO2
(i olt 2 blode), pris kr. 80,00

.

-

elicr-t lr:r:

'.1\,: ).-.. . :.
:L.tl.ltt .n:rc-: -'-:. --.:- -- :--.
p,r-11111-,.1r111 rlr:, ::, - -.
elig fr.: Osdr ll.rrrci: I'rr>:.:::: -

stk. somlebind

dkr.75,-

i forverne:

odelfl yvenyt

-: - j

- -

-

I

.

5kifter du adresse
\r llu-L.rt ,r,li(lcle,rrl.lrt'-!:: t. j :
1.1-11.'1 rrq til Ll(1r r\.:f('lii\ r.l)ri'. :-.-.

--.
.-

Yed eventuel udmeldelse
t'r tlt't r igtiqt..rt tiu giver btslcri ijl r:il :;: , -r'lrt'i.tt i.ti ,,q 1l11'l'.rrt.l.l(l( r \.rrL.::...: . :
Lr!.ln lr' (lot n.r\t(. k()nliltgcilt.

-

-

n blå

- gul .

Årgong
-Argong
Argong
Argong
Argong
Argong
Argong
Argong
Argong
Argong

2001, kr. 150,-

grøn

2000,kr.
175,,l999,

kr. l5O,-

1998, kr. 150,1997 , kr. | 50,-

1996,kr. 125,1995,kr. 125,1994, kr. 125,1993, kr. 100.1992, kr. 100,-

Belobet vedlogt i check

Ncvn

Airesse
Postnr

/by

Z rød tr sølv

Følgende enkehnumre (sæt kryds) d kr. 40,00:
Nr.

I

Nr.

2

1986:rLlfLILl
1987:aLt:-nL1988: l
1989: I
1990:.-Ii-I!
l99l:Itt!nf
1992: I
t.
r 993:
1994:
1995:
L.
1996: .
t-1997: f]
1998: f
1999:
2000: il-=)fI
2001: n
l
2002: I
:l

Nr.

3

4

Nr.5

Nr. 6

-l
_
i.-.1
!
L

L-

t-

n
L'
f
:

L

t-l

t

!

Nr.

i

-

L
f
!l
f
I
n

l-

.-

l.
i.]
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Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
po kr I 0,' til dækning of portoudgiher Uden lor Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of foreendelsen.

*\ f
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os 70sz-H
1/8 Subaru lmpreza
Nyhed - SY brændstofbiler 1/8

Denne molor er

konslrueret
til 3D flight og

.

F3-C konkur- I,
rencer. lvlotoren
er baseret på prototypen 61 SZ-H som vandt VM2001
Monteringsmålene er de samme som 61- motorerne.
Den nydesignede 60K karburator har 3 uafhængige
justeringsmuligheder - tomgang, hoover og fuld gas.
Motoren er forsynet med 6 monterings-huller. Stempel og plejlstang er fremstillet i højstyrke aluminium.
Krumtappen er korrosionsbehandlet. Kan forsynes
med just6rbar dysenal via RC-kanal. Levering juli12.

.

Vi kan nu levere en hel serie af4-hjuls trukne biler med
3,5 cm3 motorer, følgende karosserier: Peugeot 206,
Ford Focus, Toyota Corolla, Subaru lmpreza samt Truck.
Bilerne kan leveres med 2 speed gearkasse. En virkelig
kvalitetsbil lil rimelig pris.

1/8 Stadium Truck

Sanwa VG 600
Nu kan du få fjernstyringsanlæg til priser som for 25
år siden.
Den gang solgte vi MRC
6-kanal anlæg med 4
servoer, akkuer og lader til
kr. 1.995,-.
I dag kan du få et helt
moderne VG 600 anlæg
med 4 servoer, akkuer og
lader til under 2.000,-.
Sanwa VG 600 har
servo-reverse og udslagsjustering pa alle kanaler
Elevsystem er monteret.

KATALOGER

- r,o" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 2001 - kr. 60,Simprop Nyhedsprospekt 2001 - kr. 10,OS Motor-katalog - kr. 10,-

Ny version af den populagre Shuttle til en uhørt lav
pns du far virkeligt noget for pengene.
Ny type bladholder med 2 punkts montering af
styrestænger, så du kan have en opsætning til at Øve
hover og en til at flyve.
Forsynet med større dæmper, som Sceadu.
Halepitch kontrol forbedret.
Bladmontering nu med 4 mm skruer.
Nydesignet metalkobling med lang levetid.
Halestøtterne er nu 8 mm ø.
Kan leveres som byggesæt og som semi kit (samlet)
uden motor. F.eks. den nye Hirobo 36 helimotor.

FLYING SAUCER
JA, det er en Flyvende
Tallerken du kan flyve med
hjemme i stuen.
Diameter 350 mm hØjde ca.
140 mm. Vægt ca. 105 gram.
lnfrarød styring. Strømforsyning via adapter til 220 volt.
God heleikoptertræner.
Ring om pris.

Virkelig robust bil til 3.5 ccm motor. Just6rbar ophæng
og stØddæmpere, vandtæt radiobox med stØvdeeksel
og kugleleje-sæt med 20 lejer. Kan leveres med/uden
motor.

Glasfiber Helikopter-kroppe
Fin forarbejdning og let-vægt. Folgende typer leveres:

SILVER STAR MODELS

Jet Ranger til 30 og 60 motorer
Bell222 til 30 og 60 motorer

Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55

Ecureuil til 30 motorer
Hughes 500E til 30 motorer
Augusta 109A til 30, 50 og 60 motorer
Long Ranger til 30, 50 og 60 motorer
Jet Stream til 30 motorer
Air Wolf til 30 motorer

E@m

a iI

-

ax

AEROPLANKRYDSFINER

SIDEN 1948
Byggesæt til svæve- og gummimotorfly.

Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rØr
profiler - beklædning m.m.m. På gensyn i

-,hl'

Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 127/122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf, 33 14 30 l0 - tt. t t-tz. tu. l0-l.l. onsdag LLKIitiT
www.model-hobbl'.dk

mo@post3. tele.

dk

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.
Se www.silverstarmodels.dk med Iink'sl for
henvisning til leverandører
Vil du besøge os. sa rlng i foruejen.

'
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os/finer
Frodesgade

17

1, 6700 Esbjerg

Tfi.75 122390
Fax75 12 23 35

i.
I

HELIKOPTER!

Drejer det sig om
- har vi varerne til de rigtige priser
Hurlig levering

BREV

-

bestil i dag

-

flyv i moryen!

Vi har svarene på vore kunders

HELIKOPTER

spørssmåt

Vi har vores viden fra 27 års erfaring med

HELIKOPTER
Dertor siger vi:

Spar tid

-

Spar penge

Gå

Hel
Tids

skriftet Modelflyvenyt

Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

54

i

TiI:

kopterspecial isten

ROTORDISC'EN
AMLUNDVEJ 4, LINDEBALLE SKOV
7321 GADBJERG
TLF: 7588 5454 / FAX: 7588 5495
www. rotordisc-rc-helicopter.dk
E-MAIL: rotordisc@teknik.dk
24 timers service: fax - E-MAIL
TLF: MANDAG - FREDAG 8.00 - 15.00

!

STAP AF MED FLY

Du r'ælger ælv om det skal være el. eller brændstof.

SI.AP AF FRA FLY

El-fly fra MULTIPLEX i ETAPOR:
Pico.Jet combat racer
White Hawk el. Blue Anow
Twin jet typen
Blue Shark el. White Eagle....................

Sky Cat

Model-tog og hvad
dertil hører i
stønelseme:
Z-N-HO fra
Mårklin, Roco og
Fleichmann samt
tog til haven: LGB
og Mårklin I

kr. 845,kr. 875.-

spv. 1085 mm, 4 kan.
Elayrcr-Plus. brudsikker og brændstoffast.

kr. 755,-

Forbrændingsmotor 3,5-4,5 ccm
El-motor Pema 600 G

lt{l'ul$t}lgn
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Fjemstyrede biler fra
bl.a. Kyosho og Tam-

*%-,

"""',,,'r,:rlllrllllitltitil,t,,s..
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Begqderflg eller fotoflv
MOVIE STAR
Næsten færdig model,
2 x 400 motorer,4 kanaler................... kr. 9O5,MOVIE STAR
'alt i en pakken som ovenstaende smr
35 el. 40 mHz Pico line Vario et
og oplader..........
........ kr. 2950,-

o
Vi fører

Fjmbetjeningsanlæg

bieeø

Rrtata

oO-l * a*i,
/'

både

af følgende fabrikater

Fjemstyrede
fra bl.a. Robbe

Graupner

ffiry

.

og g* .å; ' -ss
€,.S.\^,."_

-'

. .) .tr

Forbehold lor udelra kommende prisændringer

nyklejl og udsolgte mrer.

NB! ONSDAGSLUKKET

vw00D
.

MODEL HOBBY
TLF. 55 7 3 66 22

Ramsherred 27 . 4700 lt{æstr'ed
Fax: 57 83 14 10
E-mail: flywood @flyw'ood-hobby.dk

km/|.

17.30

zEillT

21.XTR TRUCK
3,5 ccm, 0-60 km/t på 1,5 sek.

Ioplart 7,80

Hverdage kl. 10.30 -

-#

MOTORER

.6r,

(7

17ff

lorskelligel

- Kraltlulde
- Udskiltelige kul
og liedre
- Bronze ellel
kuglelejer
- De lleste har

419r
595.-

højre/venstre løb
$8T 1:10 $porl Volyo S41t..................
S$T 1:10 Sloil
Lancs mÆirtcover ..
SST

På alle tRP's ladere og
elektroniske fartregu latore.

1695r |
-

269.-

.

1795.. I Priser fra
t.
t:10 ltllssion {konkunence clnssls} 2495r

Big 6 1s El Lotm E|ise................,... 249!'
Big 6 1:6 titro lotus E|ise................. 4995r
Racing Truck 1 :10 llitro XTR-TT.......... 3495.-

STRATOS FARTREGUTATORER

Alle biler er incl. kugleleier!

{6 lorskellige)
- 4000 Hz

Katalog 2002 kan fåæ
- 4 molorprogramrner
G.S. RACrllG
- lngen start set-up
hos landets hobbyhandlere eller ilasser af Super Silicone produkter!
- Super Bec
F.eks. brændstotslange, couplers,
ved indsendelse af A4 kuvert
- Propelbrems
dellectors ledning, Helicopter Landing $kids.
- livsvarig garanti
frankeret ned 10,50 til:
llgså servohorn, ball eups, skruel,
;;#;'J-:.::..
antenneh0lder låes. Mange farvel.
Banders Hobby Import.
AIle produffier i denne annonce kan fåes gennem alle landets hobbyforhandlere.
Med forbehold for trykfejl og prisændring. AIle priser er incl. moms og afgift.
LBP

:. . :575.-
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RACE R,KøRER, JACE RPI LOT
ELIER

TUASKE

tOT!!

II EtI KOPTERPI
KYO9HO HELIKOPTERE:

9R60, NEXU? 46 & 30!

godt begynderøæt, helt i træ
LINDY 25,

-{u-

-- 4 8F--"'"','

I

*-f

,w

ALLETIDER5 FLWER

Let at flyve. Flyver op
til 1 timelopladning.
Incl. alt tilbehør, RC,

batteri,lader m,m.

1995,-

':,!;", 1098, -

n)

2 m svævefly, komplet
m/fiernøtyrinø m.m.

Renault Megane - utrolig stærk bil
med aluahasøiø, fart op til 50 km/i.
Ko m pl et p ri a m /fj er nbetje ni n g,
batterien lader m.m.

Fra

1798

r-

Fm
KYO'HO U9A4 MON,TER TRUCK
aam motor

*" u"'^!,r3'5

inkl. RC,
5uzuki eller
Honda

1998,-

l00or-

I

4500,
RC m otorcykel -5, to pkua litet,
aluhjul, chasøic oø monoovingen
pris meå standaid-tilbehør,
1

l.to EIL med .valgfrit karoseeri"
komplet med RC, akku.,

i;;;i;.; - -;;;i?gg,-

F8,"ff:å.r"ål:"åå'f:;f:uu-tader

5695,-

Vi

har egen. import og etort lager af,alle ty.per opladeligs
batterier. Speaialpakker fremøtilleø efter opøave.

7;i:f,i";;:"fi:7"'
Rc-hrbr?f;
- vi har det meete.

f ylg

fr;s'.l,RF

Tlf. 75 28 04 55 - Far: 75 28 05 00 - inlernel:

lnal, moditytilbehør.

over eo km/t'

6885,

A/s i!;.fr"#;i!i

urww.autoogsurf.dk

-

